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Стаць творцам свайго лёсу
Свет, у якім мы жывём, развіваецца з імклівай хуткасцю. 

Выбраць стартавы пункт для самастойнага падарожжа ў ім — 
складаны і адказны крок. Трэба быць гатовым да ўсё новых вы-
клікаў, правільна арыентавацца ў моры магчымасцей, якія пра-
пануе сучаснае грамадства. Адкрыцці, якія некалі здаваліся 
фантастычнымі, літаральна на вачах змяняюць свет і ставяць 
кожнае пакаленне перад новымі рызыкамі. Паспяхова адаптавац-
ца да перамен зможа той, хто валодае неабходнымі ведамі пра на-
вакольны свет і грамадства, навыкамі практычнага прымянення 
гэтых ведаў і арыентуецца ў канкрэтных жыццёвых сітуацыях.

Новы вучэбны прадмет «Грамадазнаўства», з якім вы пачынае-
це знаёміцца з гэтага навучальнага года, — гэта ўводзіны 
ў мастац тва жыць у сучасным грамадстве. Ён канцэнтруе вашу 
ўвагу на даследаванні ўнутранага свету чалавека, міжасобасных 
адносінах, узаемадзеянні з дзяржавай, дыялогу культур. Ён так-
сама вельмі важны для зносін з аднагодкамі, вучыць смела пры-
маць новаўвядзенні, не баяцца невядомага, самастойна выбіраць 
і будаваць сваю кар’еру.

У гэтым годзе вам належыць зрабіць важны выбар у сваёй да-
лейшай адукацыі: працягнуць навучанне ў школе (гімназіі) або 
паступіць у прафесійна-тэхнічнае вучылішча, ліцэй, каледж? 
Для таго каб прыняць узважанае рашэнне, неабходна шмат ве даць 
пра сябе і навакольны свет, перспектыўныя прафесіі і напрамкі 
развіцця грамадства і дзяржавы, у якой вы жывяце.

У сучасным свеце найбольш запатрабаваны спецыялісты з між-
дысцыплінарнымі кампетэнцыямі. Напрыклад, для по спеху 
ў  IT-сферы цяпер неабходна спалучэнне не толькі тэхнічных, 
але і гуманітарных навыкаў.
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Якія прафесіі будуць найбольш запатрабаваны праз 5, 10 гадоў? Ці бу
дзе попыт на спецыялістаў па гуманітарных і грамадскіх навуках большы, чым 
на праграмістаў і інжынераў? 

Вывучыце прагнозы прафесій бу
дучыні і складзіце ТОП10 найбольш за
патрабаваных. Ці ёсць сярод іх спецы
яльнасці, пра якія вы ніколі не чулі?

Параўнайце ваш ТОП10 прафесій 
з выбарам аднакласнікаў і абмяркуйце 
вынікі. 

Вывучэнне грамадства і чалавека, магчымасцей сучаснай дзяр-
жавы, у якой жывеш і грамадзянінам якой з’яўляешся, дазваляе 
зразумець уласную адказнасць за сваё жыццё, сям’ю, будучыню 
краіны. Суверэнная Беларусь стварае ўсе ўмовы, каб вы маглі 
рэалізаваць свае мары, стаць шчаслівымі і паспяховымі, займац-
ца любімай справай. Трэба толькі як мага раней знайсці сваё пры-
значэнне, стаць творцам свайго лёсу…

Як працаваць з вучэбным дапаможнікам?
Усе раздзелы вучэбнага дапаможніка пачынаюцца са схем, у якіх 

адлюстроўваюцца галоўныя мэты і магчымыя вынікі вывучэння гэ-
тых раздзелаў. Уступная інфаграфіка, што папярэднічае кожнаму 
параграфу, кампактна і выразна прадстаўляе змест тэмы, якая выву-
чаецца на ўроку, і ключавое пытанне для абмеркавання на занятках. 
Пасля кожнага параграфа прапануюцца пытанні і заданні для са-
макантролю. Акрамя таго, у тэксце вы знойдзеце заданні і пытанні 
для абмеркавання. У канцы кожнага раздзела прыводзяцца пытан-
ні і заданні для паўтарэння, сістэматызацыі і абагульнення ведаў 
па пройдзеным матэрыяле і падрыхтоўкі да кантролю ведаў па ім.

Абавязковыя для засваення асноўныя паняцці, якія першы раз 
тлумачацца ў тэксце параграфаў, вылучаны тоўстым шрыфтам.
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На старонках вучэбнага дапаможніка прадстаўлены розныя 
рубрыкі. Ідэі і працы вучоных, якія ўнеслі значны ўклад у раз-
віццё навук пра чалавека і грамадства, разглядаюцца ў рубры-
цы «Персона ў навуцы». Яе змест будзе карысны падчас працы 
з заданнямі, падрыхтоўкі паведамленняў, самастойнага выба-
ру тэм для міні-праектаў. Рубрыка «Пошук» арыентуе на сама-
стойную працу з інфармацыяй, яе пошук і праверку. Рубрыка 
«Абмяркоўваем і дыскутуем» прапануе вострыя пытанні і акту-
альныя тэмы для абмеркавання, а ў рубрыцы «Рашаем задачу, 
разбіраем сітуацыю» вы знойдзеце цікавыя вучэбныя і практыч-
ныя задачы, жыццёвыя сітуацыі. Да кожнай тэмы прыкладаюцца 
ідэі міні-праектаў, якія можна выконваць як у групах, так і інды-
відуальна. У вучэбным дапаможніку вы таксама сустрэнеце задан-
ні з QR-кодамі, для выканання якіх спатрэбіцца смартфон для ад-
крыцця спасылак і прагляду кантэнту.

Звяртаем увагу на тое, што пошукавыя заданні, праца з QR-
кодамі і выкананне міні-праектаў з’яўляюцца заданнямі на вы-
бар, аднак яны робяць працэс навучання больш захапляльным 
і практыка-арыентаваным.
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Чалавек

Індывідам нараджаюцца,  
асобай становяцца, 

індывідуальнасць адстойваюць!

Што такое?

Чым адрозніваюцца?

Чым важныя?

Як узаемазвязаны?

Якія бываюць?

Індывід
Асоба

Індывідуальнасць

Біялагічнае і сацыяльнае
Эмоцыі і пачуцці

Тэмперамент і характар

Светапогляд
Самавыхаванне

Задаткі і здольнасці
Паводзіны і самаацэнка
Воля і характар

1

3

5

4

2
Тыпы тэмпераменту
Рысы характару
Віды здольнасцей



§ 1. Унікальнасць чалавека

Чалавек можа быць чалавекам  
толькі сярод людзей?

Прыродная 
істота

Індывід

Сацыяльная 
істота

Асоба

Мышачная, крывяносная, 
нервовая, выдзяляльная 
і іншыя сістэмы ёсць у жывёл

Псіхіка — гэта ўласцівасць 
высокаразвітога галаўнога 
мозга, характэрная не толькі 
для чалавека, але і для іншых 
млекакормячых

Прыстасаванне 
да навакольнага асяроддзя 
характэрна для ўсіх жывых 
арганізмаў (жывёл і раслін)

Здольнасць узнаўляць 
рэчаіснасць у думках і вобразах, 
разумець тое, што адбываецца, 

і выстройваць на гэтай аснове 
свае паводзіны

Працэс перадачы гукамі 
інфармацыі ад чалавека 

да чалавека, зносіны людзей 
з дапамогай мовы

Дзейнасць, накіраваная 
на задавальненне патрэб, 

стварэнне тэхнікі, пераўтварэнне 
навакольнага свету і самога сябе

Homo sapiens

Сацыялізацыя

Псіхіка Свядомасць

Маўленне  
і зносіны

Праца

Рэакцыі  
і інстынкты

Інстынктыўныя 
паводзіны

Мэтанакіраваная 
дзейнасць

Адаптацыя

Унікальнасць чалавека § 1

7



Біялагічнае і сацыяльнае ў чалавеку. У канцы XVIII ст. у лесе 
на поўдні Францыі паляўнічыя знайшлі дзіця, якое, мяркуючы 
па ўсім, жыло там адно. Сваім знешнім выглядам і паводзінамі 
хлопчык вельмі моцна адрозніваўся ад чалавечай істоты. Па сваіх 
схільнасцях і звычках ён нагадваў хутчэй дзікую жывёліну, 
чым чалавека. Адзін французскі вучоны выказаў меркаванне, 
што такія паводзіны дзіцяці — вынік вельмі ранняй і працяглай 
яго ізаляцыі ад іншых людзей. Вучоны быў упэўнены ў тым, што 
належнае навучанне і клопат дапамогуць дзіцяці вярнуцца ў гра-
мадства і весці нармальнае паўнавартаснае жыццё. Аднак праз 
некалькі гадоў вучоны прызнаў, што яго аптымізм не апраўдаўся. 
Віктора (так назвалі хлопчыка вучоныя) удалося навучыць некато-
рым навыкам зносін, ён мог вымаўляць асобныя словы. Але на гэ-
тым поспехі скончыліся. Віктор так і не навучыўся падтрымліваць 
зносіны з людзьмі… Аналагічна было і з іншымі дзецьмі, якія здо-
лелі выжыць па-за чалавечым грамадствам і якіх сталі назы ваць 
«дзеці-маўглі» па імені галоўнага персанажа «Кнігі джунгляў» 
брытанскага пісьменніка Рэдзьярда Кіплінга.

Кім становяцца дзецімаўглі ў дарослым жыцці? 

Рэальныя гісторыі дзяцеймаўглі не маюць нічога агульнага з іх вобразамі 
ў мастацкай літаратуры і кінематографе. Назавіце вядомых вам легендар
ных персанажаў і выдуманыя гісторыі «дзікіх» дзяцей. Абмяркуйце магчымую 
прычыну папулярнасці гэтага сюжэта ў розных творах. 

ЧалавекI

8



Чаму гісторыі рэальных дзяцей-маўглі, звязаныя са спробамі іх 
паўнавартаснага вяртання ў чалавечае грамадства, аказаліся няўда-
лымі? Усім вядома, што чалавек разумны (Homo sapiens) з’яўляецца 
неад’емнай часткай жывой прыроды. Як і любому біялагічнаму арга-
нізму, яму ўласцівы самарэгуляцыя, абмен рэчываў, абмен энергіяй 
і інфармацыяй з навакольным асяроддзем. Але галоўная асаблівасць 
чалавека — наяўнасць адмысловай псіхікі. Што ж такое псіхіка?

Псіхіка ўласціва толькі складанаарганізаваным жывым ар-
ганізмам, якія валодаюць як мінімум спецыяльнымі органамі 
ўспрымання інфармацыі (рэцэптарамі) і праводзячымі каналамі 
(нервовымі валокнамі). Напрыклад, у раслін няма псіхікі, хаця 
яны з’яўляюцца жывымі арганізмамі. У самых высокаразвітых 
арганізмаў ёсць орган назапашвання і перапрацоўкі інфарма-
цыі — галаўны мозг. Адзінства гэтых элементаў складае нервовую 
сістэму жывога арганізма.

Псіхіка — адмысловая ўласцівасць чалавека або жывёлы суб’ек-
тыўна адлюстроўваць падзеі аб’ектыўнай рэальнасці для арыента-
цыі і ўзаемадзеяння з навакольным асяроддзем. Інфармацыя, якую 
жывая істота атрымлівае пра навакольнае асяроддзе і свой унутра-
ны стан, дазваляе ёй рэгуляваць уласныя паводзіны, дзякуючы 
чаму павышаюцца шанцы на выжыванне. Напрыклад, драпежныя 
птушкі, сабакі, сланы, дэльфіны і вышэйшыя прыматы могуць на-
запашваць індывідуальны вопыт на працягу ўсяго жыцця.

Чым псіхіка чалавека адрозніваецца ад псіхікі жывёл?

???

думка слова дзеянне вынік

У думках апішыце прадстаўленую схему. Пра што яна? Прыдумайце для яе 
назву. Абмяркуйце апісанне схемы ў парах.

Запішыце вынікі, атрыманыя ў час абмеркавання дадзенай схемы. Ці ха
рактарызуюць гэтыя дзеянні чалавека як біялагічную істоту? 

Унікальнасць чалавека § 1
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Як бачна, чалавечая псіхіка валодае асаблівымі якасцямі, 
якія вылучаюць нас у асобную катэгорыю жывых істот. Адной 
з вышэйшых псіхічных функцый галаўнога мозга чалавека 
з’яўляецца мысленне, вынікі якога становяцца даступнымі ін-
шым людзям з дапамогай маўлення (вуснага і пісьмовага). Людзі 
дзеляцца сваімі думкамі і ўвасабляюць словы ў справы, узаема-
дзейнічаючы і пераўтвараючы ўмовы свайго існавання.

Такім чынам, чалавекам нас робіць тое, што мы набываем пад-
час свайго жыцця ад іншых людзей і грамадства ў цэлым. Працэс 
атрымання чалавечым індывідам навыкаў, неабходных для паўна-
вартаснага жыцця ў грамадстве, вучоныя абазначаюць тэрмінам 
сацыялізацыя. Менавіта дзякуючы сацыялізацыі мы становімся 
людзьмі.

Індывід, асоба, індывідуальнасць. Кожны чалавек як прад-
стаўнік біялагічнага віду мае пэўныя прыроджаныя асаблівас-
ці. Яны праяўляюцца ў знешніх характарыстыках яго аблічча 
(колер вачэй і валасоў, пол, целасклад, прыроджаныя ўласціва-
сці асноўных сістэм арганізма і г. д.). Будова нашага цела абу-
моўлівае магчымасць прамахаджэння. Структура галаўнога моз-
га забяспечвае развіццё інтэлекту. Будова рукі, асабліва кісці, 
дазваляе выкарыстоўваць складаныя і разнастайныя прылады 
працы. Усе гэтыя прыметы адрозніваюць чалавечае дзіця ад дзі-
цяняці жывёлы.

Немаўля знаходзіцца ў самым пачатку шляху да таго, каб стаць 
асобай. Для гэтага яму неабходна многаму навучыцца. Пастаянна 
асвойваць патрэбныя для жыцця ў навакольным свеце ўменні 
і навыкі. Уключыцца ў культуру і грамадскія адносіны, набыць 
здольнасць дзейнічаць асэнсавана. Усвядоміць, што менавіта ён 
нясе адказнасць за сваё жыццё і лёс. Такім чынам, паняццем «асо-
ба» падкрэсліваецца не толькі наша прыналежнасць да чалавеча-
га роду, але і наяўнасць якасцей, якія сведчаць пра тое, што мы 
здольныя жыць сярод іншых людзей.

З’яўляючыся на свет як індывід, чалавек уключаецца ў скла-
даную, разгалінаваную сістэму грамадскіх адносін. Індывід 

ЧалавекI
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(ад лац. individuum — непадзельны) — асобна ўзяты чалавек 
як носьбіт пэўных біялагічных уласцівасцей і якасцей. Сям’я, 
школа, сябры, іншыя значныя людзі, універсітэт, інтэрнэт, тво-
ры мастацтва, літаратура — можна вельмі доўга пераліч ваць 
усе крыніцы, якія ўносяць уклад у сацыялізацыю чалавека. 
У выніку гэтага ўздзеяння ён набывае адмысловую сацыяльную 
якасць — становіцца асобай.

Асоба — чалавек, які валодае сукупнасцю сацыяльных і духоў-
ных якасцей, набытых ім у працэсе узроставага развіцця і сацы-
ялізацыі.

Я ўжо асоба ці яшчэ не? Якая я асоба?
Прыметы асобы:
�� чалавек, які засвоіў прынятыя ў пэў

ным грамадстве нормы і правілы;
�� чалавек, які самастойна прымае 

рашэнні і адказвае за іх перад гра
мадствам;
�� чалавек, які прымае ўдзел у жыцці 

грамадства і ўносіць уклад у яго развіццё.
Якія асацыяцыі ў вас узнікаюць са словам «асоба»? Ці можна лічыць асо

бай злачынцу або чалавека, які вядзе асацыяльны лад жыцця? Аргументуйце 
свой пункт погляду. 

Кожная асоба індывідуальная. Пад індывідуальнасцю разуме-
юць адметныя біялагічныя, псіхалагічныя і сацыяльныя якасці 
чалавека, а таксама яго жыццёвы вопыт. Унікальныя падзеі жыц-
цёвага шляху, праломленыя скрозь прызму гэтых якасцей, нада-
юць непаўторнасць кожнай асобе. І чым старэйшымі становяцца 
людзі, тым больш у іх адрозненняў, звязаных з індывідуальным, 
унікальным вопытам. Індывідуальнасць — тое, што вылучае чала-
века з асяроддзя, адлюстроўвае яго непаўторнасць. Яна праяўля-
ецца ў паводзінах, адносінах з іншымі людзьмі, выніках дзейнасці 
чалавека.

Унікальнасць чалавека § 1
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Ці магчыма з дапамогай кланіра
вання рэпрадуктаваць асобу?

Кланіраванне — гэта працэс або 
тэхналогія атрымання генетычна ідэн
тычных або амаль ідэнтычных арганіз
маў (клонаў).

Дазволена: кланіраванне клетак 
і тканак з даследчымі і медыцынскімі 
мэтамі.

Забаронена: любыя спробы кланіравання людзей.
(Дадатковы пратакол да Канвенцыі аб правах чалавека і біямедыцыне аб 

забароне кланіравання чалавечых істот.) 

Індывідуальнасць — непаўторнасць, унікальнасць і адмет насць 
вопыту канкрэтнай асобы. Не заўсёды гэта непаўторнасць даецца 
лёгка. Часта, ствараючы нешта новае, чалавеку даводзіцца пера-
адольваць перашкоды і бар’еры на шляху да намечанай мэты. 
Гэтыя выпрабаванні і цяжкасці дазваляюць яму набыць той самы 
вопыт, які падкрэслівае непаўторнасць яго жыццёвага шляху. 
Чалавек — гэта адзіная істота, здольная данесці да іншых сваю 
гісторыю, падзяліцца са слухачамі, пакінуць свой след у дзён-
нікавых запісах, творах мастацтва, профілях сацыяльных сетак, 
відэазапісах.

Сусветна вядомы беларускі пісьменнік Васіль 
Быкаў яшчэ ў юнацкім узросце спазнаў жахі і скла
данасці вайны, якія потым апісваў амаль ва ўсіх 
сваіх творах. Сваю творчасць ён прысвяціў мараль
наму выбару, які чалавек робіць у драматычных аб
ставінах. Сёння яго творы сталі класікай літаратуры 
ХХ стагоддзя.

Як вы думаеце, чаму серыя кніг мемуараў выдатных 
людзей называецца «Мая вайна»? 

ЧалавекI
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Свядомасць і самасвядомасць. Свядомасць — гэта ўласцівая 
чалавеку здольнасць узнаўляць рэчаіснасць у думках і вобразах, 
разумець тое, што адбываецца, і выстройваць на гэтай аснове 
свае паводзіны. Свядомасць — неад’емная характарыстыка чала-
века. Менавіта наяўнасць свядомасці дазваляе яму ўтрымліваць 
пастаянную сувязь паміж светам, у якім ён жыве, і сваімі дзеян-
нямі. Чалавек усведамляе тое, што адбываецца, толькі ў тым вы-
падку, калі можа перадаць гэта ў наступных пытаннях, адраса-
ваных сабе:

1) Што менавіта адбываецца?
2) Як да гэтага ставіцца?
3) Што мне рабіць?
Адна з важных уласцівасцей нашай свядомасці — гэта яе 

актыў насць. Карціна свету, што паўстае перад намі, дзяку ючы 
актыўнасці нашай свядомасці характарызуецца падзелам па сту-
пені значнасці. Нешта больш важнае, актуальнае выходзіць 
на пярэдні план, адсоўваючы менш значныя падзеі на перыфе-
рыю. Чытанне цікавай кнігі можа дазволіць на пэўны час забыцца 
пра дрэннае самаадчуванне, прагляд вясёлага фільма дапамагае 
абстрагавацца ад сумных думак. Гэта значыць, што, акрамя ак-
тыўнасці, наша свядомасць вылучаецца накіраванасцю.

Яшчэ адной адметнай рысай свядомасці з’яўляецца здольнасць 
да саманазірання. У гэтым выпадку наша свядомасць накіравана 
на даследаванне нас саміх — нашых перажыванняў, самаадчу-
вання, стану, думак. Пры гэтым саманазіранне характарызуецца 
крытычнасцю — здольнасцю ацаніць сябе і свой стан па пэўных 
крытэрыях. У самым спрошчаным выглядзе крытычнасць — гэта 
здольнасць усведамляць адрозненні паміж «добрым» і «дрэнным». 
Такімі крытэрыямі для асобы з’яўляюцца яе ўласныя каштоў-
насці і ідэалы.

Самасвядомасць — гэта ўсведамленне чалавекам самога сябе. 
Гэта важны працэс, які забяспечвае адзінства, цэласнасць і паста-
янства асобы.

Унікальнасць чалавека § 1
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Што можна сказаць пра людзей на карцінах як пра асоб? Ці адлюстроўвае 
аўтапартрэт самасвядомасць асобы? 

Даведайцеся пра людзей, адлюстраваных на аўтапартрэтах (Вінсент Ван 
Гог, Аляксандр Ісачоў, Фрыда Кала). Чыя асоба зацікавіла вас найбольш? 
Чаму? 

Самасвядомасць чалавека строга індывідуальная. Людзі мо-
гуць па-рознаму ацэньваць падзеі, якія адбываюцца, і свае 
ўчынкі, па-рознаму ставіцца да аб’ектаў рэальнага свету, адных 
і тых людзей. Пры гэтым кожнаму чалавеку ўласціва пэўная сту-
пень суб’ектыўнасці ацэнкі, якая можа змяняцца ў залежнасці 
ад яго адносін да аб’екта, што ацэньваецца. Уменне крытычна 
ацэньваць сябе і свае адносіны да іншых людзей — важная рыса 
сталай асобы.

ЧалавекI
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1. Якія якасці чалавека маюць сацыяльную прыроду (узніка юць толькі 
ў грамадстве)?

2. Запоўніце табліцу «Біялагічнае і сацыяльнае ў чалавеку».

Біялагічнае Сацыяльнае

3. Чаму нельга атаясамліваць паняцце «асоба» з паняццем «індывід»? 
Прывядзіце не менш за тры аргументы.

4. Напішыце на аснове ўводнай інфаграфікі невялікі тэкст (на паўстаронкі) 
пра ўнікальнасць чалавека, выбраўшы адзін са стыляў тэксту (навуковы, 
мастацкі, размоўны, афіцыйны).

5. Стварыце сінквейн на тэму «Асоба».
Сінквейн — гэта верш з пяці радкоў, які мае пэўную структуру і склада
ецца з:
�� аднаго назоўніка, які з’яўляецца яго загалоўкам;
�� двух прыметнікаў або дзеепрыметнікаў;
�� трох дзеясловаў;
�� чатырох важных слоў, якія звязваюць усё ў адзінае цэлае;
�� аднаго словарэзюмэ.

Напрыклад:
Дзіця
Маленькае, капрызлівае
Нараджаецца, выхоўваецца, развіваецца
Сэнс жыцця, радасць бацькоў
Чалавек 

Выканайце мініпраект «Асобы на аўтапартрэтах». Стварыце ўлас
ную экспазіцыю — падборку выяў пяці асоб (карціны, фота, карыкатуры 
і да т. п.). Прадстаўце сваю экспазіцыю аднакласнікам. Растлумачце, чаму 
вы выбралі аўтапартрэты менавіта гэтых людзей. 

Унікальнасць чалавека § 1
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§ 2. Тэмперамент, характар, 
здольнасці

Тэмперамент змяніць нельга,  
а характар можна?

Экстраверт

Экстраверт

Інтраверт

Інтраверт

Ураўнаважаны

Неўраўнаважаны

Р
ух

ав
ы

Ін
ер

тн
ы

Чуллівы
Ранімы
Негаваркі
Удумлівы
Інтуітыўны

Спакойны
Надзейны
Нетаропкі
Настойлівы
Упарты

Меланхолік

Флегматык

Халерык

Сангвінік

Глыбіня
Успрымальнасць
Гібкасць

Яркасць
Хуткасць

Рухавасць

Грунтоўнасць
Цвёрдасць
Стабільнасць

Палёт
Лёгкасць

Рухавасць

Парывісты
Неспакойны
Імпульсіўны

Узбудлівы
Зменлівы

Актыўны
Кантактны

Нязмушаны
Жыццярадасны

Павярхоўны

§ 2
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Тыпы тэмпераменту і іх характарыстыка. Людзі адрозніва-
юцца па сваіх паводзінах. Адны — хуткія і рэзкія, як маланка, 
другія — марудлівыя і нетаропкія. Адны праяўляюць эмоцыі, 
другія халодныя і скрытныя. Гэтыя характарыстыкі чалавека 
звязаны з тэмпераментам. Тэмперамент (лац. temperamentum — 
устойлівая сумесь кампанентаў) — гэта сукупнасць індывіду-
альных асаблівасцей нервовай сістэмы, якія надаюць адмет-
насць паводзінам і дзейнасці чалавека. Тэмперамент з’яўляецца 
адной з найбольш значных уласцівасцей асобы. Ён складае важ-
ную частку прыроджанага кампанента псіхікі. Тэмперамент 
можна ўявіць як біялагічны фундамент, на якім фарміруецца 
асоба як сацыяльная істота. Уласцівасці асобы, што вызнача-
юцца тэмпераментам, з’яўляюцца найбольш устойлівымі і пра-
цяглымі.

Вучэнне пра тэмперамент вядома яшчэ са старажытнасці.

Знакаміты старажытнагрэчаскі ўрач Гіпакрат лічыў, што чалавечы тэм
перамент абумоўлены тым, якая з чатырох вадкасцей пераважае ў ар
ганізме — кроў, слізь, жоўтая жоўць або чорная жоўць. Змяшэнне гэтых 
вадкасцей і перавага адной абумоўлівае той тып тэмпераменту, які ёсць у ча
лавека, — сангвінічны, флегматычны, халерычны або меланхалічны. Гэтыя 
наз вы для абазначэння тыпаў тэмпераменту больш за дзве тысячы гадоў таму 
прапанаваў іншы вядомы антычны ўрач Клаўдзій Гален. 

Са старажытнасці чатыры тыпы 
тэмпераменту параўноўваюць 
з чатырма асноўнымі прыроднымі 
стыхіямі — агнём, зямлёй, вадой, па
ветрам.

Вызначце, з якім тыпам тэмпе
раменту суадносіцца кожная са 
стыхій. 

Тэмперамент, характар, здольнасці § 2
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Даследчыкам, які ўнёс найбольшы навуковы ўклад у вывучэн-
не тэмпераменту, па праву лічыцца расійскі фізіёлаг Іван Паўлаў.

На думку І. Паўлава, аснову тэмпераменту складае тып нервовай сістэмы, 
які чалавек атрымлівае ў спадчыну ад біялагічных бацькоў. З пункту погляду 
вучонага, адметнасць нервовай сістэмы вызначаецца суадносінамі двух ас
ноўных працэсаў — узбудлівасці і тармажэння. Выяўляюцца гэтыя працэсы 
ў нервовай сістэме розных людзей пасвойму. 

У якасці асноўных характарыстык І. Паўлаў вылучаў сілу/сла-
басць, ураўнаважанасць/неўраўнаважанасць, рухавасць/інерт-
насць нервовай сістэмы. У залежнасці ад суадносін гэтых прымет 
і выстройваюцца асноўныя тыпы тэмпераменту. Калі ёсць жадан-
не, можна вызначыць, якія прыметы тэмпераменту праяўляюцца 
ў паводзінах.

З дапамогай уводнай інфаграфікі апішыце, што будуць рабіць людзі з роз
нымі тыпамі тэмпераменту ў наступных сітуацыях:
�� адбыўся збой у рабоце камп’ютара, і была страчана вялікая колькасць ін

фармацыі;
�� яшчэ не ўсе заданні выкананы, а час на выкананне кантрольнай работы за

канчваецца;
�� чалавек, які прызначыў сустрэчу, прыйшоў на яе з вялікім спазненнем. 

Памылкова лічыць, што ўсіх людзей можна размеркаваць толь-
кі па чатырох тэмпераментах. Большасць людзей у розных сітуа-
цыях праяўляюць розныя тыпы тэмпераменту. У адных сітуацыях 
чалавек можа рэагаваць як сангвінік, у другіх — як флегматык. 
Бессэнсоўна імкнуцца змяніць свой тэмперамент. Пры гэтым вы-
хаванне чалавека можа ўнесці пэўныя карэктывы ў праявы тэм-
пераменту. Кожны чалавек здольны авалодаць навыкамі самакан-
тролю, каб не стаць заложнікам свайго тэмпераменту. 

Тэмперамент не абумоўлівае здольнасцей і адоранасці чала-
века, не прымушае яго здзяйсняць добрыя або дрэнныя ўчынкі. 

ЧалавекI
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Паколькі тэмперамент з’яўляецца пастаяннай велічынёй чалаве-
чай псіхікі, яго асаблівасці абавязкова трэба ўлічваць пры выбары 
прафесіі і падчас зносін з іншымі людзьмі.

Рысы характару. Наша жыццё саткана з дзеянняў і ўчынкаў. 
Некаторыя з іх з’яўляюцца выпадковымі ці адбываюцца з-за збе-
гу абставін. Іншыя паўтараюцца ў падобных сітуацыях, паступова 
ператвараючыся ў звычкі. Для вызначэння такіх учынкаў ужыва-
юць слова «характэрны», што азначае «часта сустракаецца» або 
«пастаянны».

Вядомы швейцарскі вучоны XX ст. Карл Юнг, даследуючы псіхалагічныя 
ўстаноўкі людзей, вылучыў два асноўныя тыпы — экстраверты і інтраверты. 
Яны вылучаюцца пераважнай накіраванасцю на знешні або на ўнутраны свет 
чалавека. 

У чыстым выглядзе экстраверты і інтраверты сустракаюцца 
рэдка. У кожным чалавеку пераважаюць пэўныя рысы абодвух 
тыпаў.

• Інтарэсы звернуты на знешні свет 
і дзейнасць у ім

• Вылучаюцца актыўнасцю, тава
рыскасцю, імкненнем дасягнуць 
поспеху і грамадскага прызнання

• Пераважная ўвага да навакольных 
прадметаў і іх уласцівасцей

• Галоўны інтарэс накіраваны на  
ўнутраны свет, на ход думак і пе
ражыванняў

• Імкнуцца пазбягаць празмерных 
зносін, схільныя да самапаглыб
лення

• Рэчы і знешнія прыметы поспеху 
мала цікавяць

Экстраверты
(ад лац. extra — па-за, звонку 

і verto — паварочваю)

Інтраверты
(ад лац. intro — унутр  
і verto — паварочваю)
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Паспрабуйце вызначыць, якія рысы пераважаюць у вас. Якія малюнкі вы 
выкарыстаеце для характарыстыкі свайго псіхалагічнага тыпу? Як вы думаеце, 
хто такі амбіверт? 

Характар чалавека — гэта сукупнасць параўнаўча ўстойлівых 
уласцівасцей, якія праяўляюцца ў дзеяннях і ўчынках на працягу 
доўгага часу. Аб характары чалавека можна меркаваць, назіраю-
чы не толькі за тым, як чалавек штосьці робіць, але і за яго жэс-
тамі, словамі, рэакцыямі на што-небудзь.

Характар залежыць ад часу і эпохі. Некаторыя рысы характа-
ру, агульныя для многіх людзей, спараджаюцца тымі гістарыч-
нымі ўмовамі, у якіх яны жывуць і дзейнічаюць. Вялікую ролю 
ў фарміраванні характару адыгрываюць іншыя людзі, асабліва 
калі іх меркаванні важныя для чалавека.

Характар уключае дзве асноўныя групы рыс. Да першай групы 
належаць рысы, у якіх праяўляюцца адносіны чалавека да нава-
кольнай рэчаіснасці, іншых людзей, самога сябе, даручанай спра-
вы. Да другой групы належаць валявыя рысы, якія вызначаюць 
уменне і гатоўнасць кіраваць сваімі паводзінамі.

Першыя прыметы характару чалавека праяўляюцца ўжо 
ў раннім дзяцінстве. Асноўную ролю ў фарміраванні і развіцці 
характару ў дзіцяці адыгрываюць яго зносіны з навакольнымі 
людзьмі. Раней за іншыя ў характары чалавека праяўляюцца 
такія рысы, як дабрыня, таварыскасць, спагадлівасць, а так-
сама супрацьлеглыя ім якасці — эгаістычнасць, чэрствасць, 
абыякавасць да іншых людзей. Затым узнікаюць рысы харак-
тару, звязаныя з вучобай і працай, — акуратнасць, добрасум-
лен насць, настойлівасць, працавітасць. У школе інтэнсіўна 
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раз віваюцца рысы характару, важныя ў зносінах з іншымі 
 людзьмі. У падлеткавым узросце актыўна развіваюцца валявыя 
рысы характару, фарміруюцца маральныя асновы асобы. Да за-
канчэння школы характар чалавека набывае даволі стабільныя 
кон туры.

Часта можна пачуць, як гавораць пра моцны або слабы харак-
тар. Моцным характарам валодаюць людзі, якія ставяць перад 
сабой вялікія задачы, дабіваюцца іх вырашэння, пераадоль ваюць 
перашкоды, што ўзнікаюць на іх шляху, не здаюцца, нават калі 
штосьці не атрымліваецца, здольныя ўбачыць і прызнаць свае 
памылкі. У аснове гэтага ляжаць развітыя валявыя і мараль-
ныя якасці асобы. Чалавек са слабым характарам не можа давес-
ці справу да канца. І тут не дапамагаюць нават добрыя намеры 
і правільнае разуменне задач, якія стаяць перад ім. Без належнай 
настойлівасці, паслядоўнасці і ўпартасці ні адна пастаўленая мэта 
так і не будзе дасягнута.

Гісторыі моцных духам людзей дапамагаюць зразумець, што справіцца 
можна з любой сітуацыяй у любых жыццёвых абставінах. Раскажыце сваю 
гісторыю пра чалавека з моцным характарам. 

Сусветна вядомаму фізікутэарэтыку Стывену 
Хокінгу ў дваццаць адзін год паставілі дыягназ, што 
гучаў як смяротны прысуд. Урачы давалі маладому 
чалавеку не больш за тры гады жыцця.

Але Хокінг больш за паўвека не проста змагаўся 
са страшнай хваробай, але і зрабіўся за гэты час ад
ным з самых вядомых вучоных сучаснасці.

Хокінг унёс вялікі ўклад не толькі ў тэарэтычную 
фізіку, але і ў папулярызацыю навукі. Нягледзячы 
на фізічныя абмежаванні, вялікі вучоны вёў актыўнае 
жыццё і ставіўся да жыцця з гумарам. Ён зняўся ў не
калькіх камедыйных фільмах, дзе сыграў самога 
сябе. 

Фрагмент вокладкі 
графічнага рамана 

пра жыццё С. Хокінга
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Характар — не застылае ўтварэнне, ён фарміруецца на пра-
цягу ўсяго жыцця. І на гэтым доўгім шляху менавіта чалавек 
з’яўляецца асноўным творцам свайго характару. Гэты працэс на-
зываюць самавыхаваннем. У першую чаргу самавыхаванне звя-
зана з уменнем крытычна паглядзець на сябе, заўважыць свае 
недахопы і вызначыць мэту работы над сабой. Найбольш эфек-
тыўным сродкам фарміравання характару з’яўляецца праца. 
Пэўнае значэнне маюць ідэалы і аўтарытэты, да якіх імкнецца 
быць падобным малады чалавек.

Віды здольнасцей, узроўні і спосабы іх развіцця. Калі імкнуц-
ца падкрэсліць, што чалавек паспяховы ў якой-небудзь сферы, 
то звычайна кажуць, што ён здольны. Здольнасці — індывідуаль-
ныя адметнасці асобы, якія выступаюць перадумовамі паспяхова-
га выканання аднаго або некалькіх відаў дзейнасці.

Віды здольнасцей

Агульныя Адмысловыя

Неабходныя для выканання ўсіх 
відаў дзейнасці, уласцівыя ўсім лю
дзям (разумовыя здольнасці, памяць, 
увага і г. д.)

Агульныя і  адмысловыя здольнасці  
ўзаемна дапаўняюць і ўзбагачаюць адна адну 

Вызначаюць паспяховасць чалаве
ка ў пэўных відах дзейнасці, для 
ажыццяўлення якіх неабходны 
адмысловыя задаткі (тэхнічныя, 
матэматычныя, музыкальныя, спар
тыўныя, мастацкія і інш.)

Але здольнасці не з’яўляюцца з ніадкуль. Вучоныя лічаць, 
што стартавым пунктам развіцця здольнасцей выступаюць задат-
кі. Задаткі — анатамічныя і фізіялагічныя асаблівасці нервовай 
сістэмы, якія складаюць біялагічную аснову развіцця здольнас-
цей. Напрыклад, задаткі інтэлектуальных здольнасцей праяўля-
юцца ў функцыянальных адметнасцях галаўнога мозга — жва-
васці нервовых працэсаў, сіле і ўзбудлівасці нервовай сістэмы. 
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Любыя задаткі, перш чым ператварыцца ў здольнасці, прахо-
дзяць праз агранку навучаннем і выхаваннем. Многае залежыць 
і ад самога чалавека. Нават самыя бліскучыя задаткі не разаўюц-
ца ў здольнасці, калі мы не будзем прыкладаць намаганні для пе-
раадолення цяжкасцей. Зрабіць гэта магчыма толькі з дапамогай 
валявых намаганняў — здольнасці кіраваць сваёй актыўнасцю 
і памкненнямі ў жыцці.

Здольнасці характарызуюцца рознымі ўзроўнямі выяўленас-
ці — адоранасцю, талентам і геніяльнасцю.

Адоранасць — гэта своеасаблівае, незвычайнае спалучэнне 
здольнасцей, якое забяспечвае чалавеку магчымасць паспяхова 
выконваць пэўную складаную дзейнасць. Для рэалізацыі адора-
насці неабходна не толькі наяўнасць здольнасцей, але і авалодан-
не пэўнымі ведамі і навыкамі. Напрыклад, чалавек можа вало-
даць здольнасцямі да праграмавання, аднак калі ён не засвоіць 
сінтаксіс мовы праграмавання, то не зможа рэалізаваць свой 
патэнцыял.

Наступная прыступка ў развіцці здольнасцей чалавека — та-
лент. Пад ім звычайна разумеюць высокі ўзровень спецыяльных 
здольнасцей. Мы часта ўжываем гэта слова, калі характарызуем 
сапраўдных майстроў сваёй справы: таленавіты музыкант, тале-
навіты спартсмен. Таленты звычайна вылучаюцца з агульнага 
кола тым, што іх дзейнасць характарызуецца прынцыповай навіз-
ной, арыгінальным падыходам і творчым пачаткам.

Геніяльнасць — найвышэйшы ўзровень развіцця здольнасцей. 
Пра геніяльнасць гавораць тады, калі творчыя дасягненні кан-
крэтнай асобы складаюць цэлую эпоху ў жыцці грамадства і раз-
віцці культуры.

Геніяў у чалавечай гісторыі было нямнога. Прынята лічыць, 
што за пяць тысяч гадоў чалавечай цывілізацыі іх было не больш 
за 500 чалавек. Іх імёны ведаюць многія. Вы чулі іх на ўроках 
матэматыкі, фізікі, гісторыі, біялогіі, літаратуры, мастацтва: 
Арыстоцель, Леанарда да Вінчы, Мікалай Капернік, Францыск 
Скарына, Чарлз Дарвін, Нільс Бор, Пётр Чайкоўскі, Альберт 
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Эйнштэйн, Махатма Гандзі, Стывен Хокінг і інш. За кожным 
з іх — адкрыцці і ўчынкі, якія змянілі ход гісторыі чалавецтва. 
Каго з сучаснікаў нашы нашчадкі прызнаюць геніем? На гэта пы-
танне мы пакуль не ведаем адказу.

Чаму геній заўсёды актуальны і цікавы для нашчадкаў?

Прывядзіце пяць агульнавядомых фактаў пра Францыска Скарыну і знай
дзіце пяць малавядомых. З якога ракурсу сёння раскрываецца асоба цэн
тральнай постаці эпохі Адраджэння ў Беларусі? 

Развіццё здольнасцей у значнай ступені залежыць ад умоў, што 
дазваляюць рэалізавацца задаткам. Сярод такіх умоў — асабліва-
сці мікраасяроддзя, у прыватнасці — сямейнага выхавання. Калі 
бацькі клапоцяцца пра развіццё здольнасцей сваіх дзяцей, то ве-
рагоднасць поспеху вышэйшая, чым калі дзеці пакінуты на саміх 
сябе. Аднак празмерны ціск на дзіця можа прывесці да адварот-
нага выніку — задаткі так і не стануць здольнасцямі, а жаданне 
развіваць свой патэнцыял згасне. Яшчэ адну групу ўмоў развіцця 
здольнасцей вызначае макраасяроддзе — асаблівасці грамадства, 
у якім нарадзіўся і расце чалавек. Умовы для вучобы і раскрыц-
ця патэнцыялу асобы, магчымасці, што прапануюць грамадства 
і дзяржава ў розных сферах (сацыяльнай, культурнай і прафесій-
най) жыцця, складаюць макраасяроддзе для развіцця здольна-
сцей чалавека.
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1. Што з пералічанага з’яўляецца праявай біялагічнай прыроды чалавека, 
а што — сацыяльнай: характар, здольнасці, задаткі, тэмперамент? Па
цвердзіце прыкладамі з тэксту параграфа.

2. Ці згодны вы з меркаваннем аўтара? «Кожны з чатырох тэмперамен
таў не з’яўляецца ні добрым, ні дрэнным. Усе яны маюць свае вартас
ці і недахопы. Нягледзячы на тое што найбольш прывабным выглядае 
сангвінік, лідарам калектыву часцей за ўсё становіцца халерык. Сярод 
самых надзейных і адданых людзей больш за ўсё флегматыкаў, а ме
ланхолік здзіўляе нас сваёй чуллівасцю і дае магчымасць адчуць знач
насць тых бакоў жыцця, якія мы часта не заўважаем» (фрагмент тэксту 
К. Рыжова).

3. Ці можна змяніць свой тэмперамент і характар? З дапамогай уводнай 
інфаграфікі апішыце сябе і параўнайце з характарыстыкай, якую зрабіў 
ваш сябар. У чым апісанні супадаюць і чым адрозніваюцца? Чаму? На
колькі карысная для самавыхавання гэта інфармацыя?

4. Лічыцца, што немалаважную ролю ў выбары будучай прафесіі адыгры
вае тэмперамент. Выкарыстайце свае веды і дайце рэкамендацыі, якая 
з пералічаных прафесій больш за іншыя падыходзіць людзям з пэўным 
тыпам тэмпераменту: біржавы агент, ветэрынар, дыспетчар, сакратар, 
агент па рэкламе, агент па сувязях з грамадскасцю, выратавальнік, бух
галтар, ляснік, прадавец, вадзіцель грамадскага транспарту, ахоўнік, 
іміджмейкер. Абгрунтуйце свой пункт погляду. 

Выканайце мініпраект «Аватары для сяброў». Стварыце візуальныя 
вобразы (аватары) вашых сяброў, якія будуць адлюстроўваць іх індывіду
альнасць (тэмперамент, характар, здольнасці) для профіляў у адной з са
цыяльных сетак (на выбар). Абмяркуйце вынік вашай работы з сябрамі. 
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§ 3. Эмоцыі, пачуцці, воля

Ці можна кіраваць  
сваімі эмоцыямі і пачуццямі?
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Эмоцыі і эмацыйныя станы. Кожны з нас успрымае свет як 
крыніцу інфармацыі. Пэўныя навіны выклікаюць у нас абурэнне, 
нечым мы ганарымся, штосьці прымушае здзівіцца, а іншае — ад-
чуць страх і трывогу. Гэта праявы эмацыйна-пачуццёвага пачат-
ку нашай псіхікі. Эмоцыі і эмацыйныя станы — перажыванні, 
дзякуючы якім свет набывае для нас індывідуальныя вымярэнні. 
Эмоцыі цесна звязаны з ацэнкамі чалавекам тых падзей і фактаў, 
якія з’яўляюцца для яго значнымі. Эмоцыя — унутраны псіхіч-
ны працэс, які працякае ў форме перажыванняў і адлюстроўвае 
значнасць знешніх і ўнутраных сітуацый для чалавека. Дзякуючы 
эмоцыям мы можам разумець, што для нас з’яўляецца значным 
у канкрэтны момант нашага жыцця.

Здольнасць перажываць эмоцыі дадзена нам ад прыроды. Адна 
з асноўных функцый эмоцый — засцерагальная. Адмоўныя эмо-
цыі і адчуванне болю павялічваюць верагоднасць выжывання. 
Страх папярэджвае нас аб небяспецы. Сутыкненне з нечым, што 
моцна супярэчыць нашым каштоўнасцям і звычкам, выклікае 
агіду. Усведамленне неадпаведнасці сваіх учынкаў грамадскім 
нормам і ўласным уяўленням пра належныя паводзіны выклікае 
сорам. Эмацыйнай рэакцыяй на неспадзяваную навіну з’яўляецца 
здзіў ленне. Пры з’яўленні сур’ёзнай перашкоды на шляху да да-
сягнення мэты нас ахоплівае гнеў. Немагчымасць задавальнення 
важных жыццёвых патрэб выклікае пакуты. А радасць з’яўляец-
ца перажываннем задавальнення.

Якія эмоцыі адлюстраваны на кожным здым
ку? Чаму вы так думаеце? 

Пытанні, якія дапамагаюць усвядоміць свае 
эмоцыі:
�� Што зараз са мной адбываецца?
�� Што адчувае маё цела?
�� Што я хачу зрабіць?
�� Як называецца гэта перажыванне? 

Эмоцыі, пачуцці, воля § 3

27



Свет эмоцый — гэта станоўчыя і адмоўныя эмоцыі, якія нярэд-
ка пераплятаюцца адна з другой. Адна і тая з’ява ў розных сіту-
ацыях можа выклікаць у чалавека супрацьлеглыя перажыванні, 
правакаваць унутраныя канфлікты. Звычайна гэта звязана з тым, 
што асобныя адметнасці складанага аб’екта па-рознаму закрана-
юць нашы патрэбы і каштоўнасці. Чалавек, які не ўмее ўсведам-
ляць свае перажыванні, часта адчувае цяжкасці падчас зносін 
з іншымі людзьмі.

Якія эмацыйныя станы мы звычайна апісваем словамі «дрэнна», «нішто 
сабе» і «нармальна»? Ці важна разумець, што адчуваем мы самі і іншыя 
людзі? 

Асновай для ўводнай інфаграфікі з’яўляецца так званае 
кола эмоцый амерыканскага псіхолага Роберта Плутчыка. 
Цэнтральны круг кола — гэта афекты (ад лац. affectus — 
душэўнае ўзрушэнне, страсць) — моцная кароткачасовая 
эмацыйная рэакцыя, сярэдні — базавыя эмоцыі, знешні — 
эмацыйныя станы (настроі). Чым далей ад цэнтра, тым менш 
інтэнсіўным з’яўляецца перажыванне. Настрой — эмацыйны 
фон, які надае адметную афарбоўку нашай дзейнасці (уплывае на нашу ацэн
ку іншых людзей і падзей).

Выкарыстайце кола эмоцый і даведайцеся, што перажываюць людзі ў эма
цыйным стане:
радасць + давер = …    давер + страх =...
захапленне + жах = …   сум + здзіўленне = …
агіда + гнеў =...    радасць + чаканне = …

Якіх эмоцый і пачуццяў не хапае ў коле эмоцый? Дзе, на вашу думку, яны 
павінны размяшчацца? 

Сталеючы, мы пачынаем лепш разумець свае эмоцыі, кантра-
ляваць іх праявы. Нашы эмоцыі набываюць больш пастаянны ха-
рактар. Мы не проста сітуатыўна рэагуем на ўздзеянні. Некаторыя 
з іх пакідаюць расцягнуты ў часе след у нашых перажываннях. 
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Вучоныя называюць гэту з’яву эмацыйнымі станамі (настро-
ямі). Іх адрозненне ад эмоцый заключаецца ў тым, што эмацый-
ныя станы праяўляюцца ў нас нават тады, калі аб’ект, які вы-
клікаў першапачатковую рэакцыю, ужо не знаходзіцца ў зоне 
нашай увагі.

Пераважны настрой дазваляе нам даваць агульную ацэнку 
жыццёвай сітуацыі. Таму часцей за ўсё, калі мы гаворым пра на-
строй, мы ўжываем такія словы, як «добры», «дрэнны», «сумны», 
«прыўзняты». Настрой можа афарбоўваць наша жыццё ў пэўны 
тон даволі доўга — да некалькіх тыдняў. Ён істотна залежыць 
ад нашага самаадчування і стану здароўя.

Стрэс (ад англ. stress — ціск, напружанне) — гэта эмацыйны 
стан павышанага напружання, з якім даволі часта сутыкаецца 
чалавек. Кожны з нас час ад часу перажывае цяжкія жыццёвыя 
страты, няўдачы, выпрабаванні, канфлікты, напружанне пры вы-
кананні адказнай працы, падчас экзаменаў.

Што такое стрэс і як яго распазнаць?

Мысленне

Паводзіны

Арганізм

Эмоцыі

Стрэс

Заклапочанасць

Раздражнёнасць Бяссонне

КашмарыЦяжкае дыханне

Фобіі

Паспешлівыя 
рашэнні

Раздражненні 
скуры

НерашучасцьЧастыя інфекцыі

Страта веры ў сябе
Празмерны апетыт

Парушэнне мыслення

Мышачнае напружанне

Апатыя

Трывога

Негатывізм

Стомленасць

Узбудлівасць

Страта 
апетыту

Бязладнае мысленне

Галаўныя болі

Дэпрэсія
Цяга да згубных звычак

(курэнне, алкаголь)
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Рэакцыяй арганізма на стрэс можа стаць дэпрэсія. Гэты стан 
звычайна характарызуецца праявай шырокага спектра адмоўных 
эмоцый, здольных парушыць свядомасць і дзейнасць, і можа доў-
га пераследаваць чалавека.

Як лепей зняць эмацыйнае напружанне?
Абмяркуйце ў парах парады для зняцця эмацыйнага напружання. Размяс

ціце гэтыя рэкамендацыі ў парадку іх значнасці, дапоўніце спіс і параўнайце 
яго са спісамі сваіх аднакласнікаў.
�� Павялічыць фізічную нагрузку (заняцца спортам, зрабіць прабежку ці пры

браць у доме);
�� пераключыцца на дасягненне новай мэты, цікавы занятак;
�� правесці аналіз і правільна ацаніць значнасць падзей, што адбыліся;
�� выгаварыцца блізкім людзям, выплакацца;
�� паслухаць добрую музыку;
�� пасмяяцца, каб успрыняць сітуацыю як нешта камічнае;
�� заняцца медытацыяй;
�� звярнуцца да спецыяліста (прыйсці на прыём да псіхолага). 

Віды пачуццяў. Розніца паміж эмоцыямі і пачуццямі — у хут-
касці і працягласці працэсаў. Эмоцыі кароткачасовыя і сітуатыў-
ныя: «я разгневаны», «я ў захапленні», «я раздражнёны», «аба-
жаю цябе». Пачуцці — гэта працяглая, больш устойлівая аснова 
для эмоцый.

Пачуцці, у адрозненне ад эмоцый, больш складаныя. Напрыклад, 
пачуццё зайздрасці складаецца з эмоцый гневу, крыўды і пагарды, 
а звязвае іх пастаяннае параўнанне з чалавекам, які дасягнуў по-
спеху ў значных для зайздросніка каштоўнасцях (матэрыяльных 
або духоўных), жаданне быць на яго месцы. У адрозненне ад эмо-
цый і настрояў пачуцці ўзнікаюць у адносінах да каго-небудзь або 
чаго-небудзь, а не да сітуацыі ў цэлым. Мы не можам перажываць 
пачуцці, калі яны не суаднесены з якім-небудзь аб’ектам. Мы не мо-
жам адчуваць каханне, калі ў нас няма аб’екта сімпатыі. Гэтак сама 
мы не можам ненавідзець, калі няма каго ненавідзець.
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Навошта нам эмоцыі і пачуцці ў электронных паведамленнях?

Складальнікі Оксфардскага слоўніка англійскай мовы штогод выбіраюць 
слова года. У 2015 г. у якасці слова года была названа графічная выява — 
эмодзі 😂.

Назавіце эмацыйныя станы, якія перадаюцца сімваламі эмодзі. Напішыце 
адно кароткае паведамленне некалькі разоў, але з рознымі эмодзі.
�� Ці стала паведамленне эмацыйна афарбаваным?
�� Ці змяніўся сэнс вашага паведамлення? 

У пачуццях праяўляецца ўся разнастайнасць чалавечых ад-
носін. У залежнасці ад прадметнай сферы вылучаюць маральныя 
(пачуццё доўгу, любоў, сяброўства, патрыятызм, эмпатыя — су-
перажыванне іншаму чалавеку), інтэлектуальныя (упэўненасць 
у правільнасці рашэння, сумненні ў правільнасці доказу), эстэ-
тычныя (пачуццё прыгожага, захапленне прыгажосцю) пачуцці.

Любая класіфікацыя пачуццяў пэўнай ступені з’яўляецца 
умоўнай. Наша эмацыйна-пачуццёвая сфера надзвычай склада-
ная, шматгранная і ўнікальная.

Адно з ключавых правілаў самаразвіцця гаворыць: вучыцеся 
авалодваць сваімі эмоцыямі. Кітайскі філосаф Лаа-цзы сцвяр-
джаў: «Вамі кіруе той, хто вас злуе». А гэта значыць, што неаб-
ходна мэтанакіравана ствараць сабе пазітыўны настрой, пазбягаць 
негатыўнага эмацыйнага ўздзеяння, умець кіраваць сваімі паво-
дзінамі.
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Развіццё валявых якасцей асобы. Эмоцыі могуць захоплі-
ваць нас цалкам, і тады мы робім дзеянні, якія не ўсведамляем 
і нават не кантралюем. Гэтыя дзеянні звычайна называюць 
афектыўнымі.

Як чалавек захоўвае раз-
важлівасць у складаных сіту-
ацыях? Напэўна, вам ужо не-
аднаразова даводзілася чуць 
ад дарослых пра тое, што не-
абходна развіваць сілу волі. 
Натуральна, гэта выклікае 
пытанні. Што такое воля? Як 
яе трэніраваць? Воля — свя-
домае рэгуляванне чалавекам 
сваіх паводзінаў, уменне пера-
адольваць унутраныя і знеш-
нія цяжкасці пры выканан - 
ні мэтанакіраваных дзеянняў і 
ўчынкаў. Воля — гэта тое, што 
дазваляе нам кантраляваць бія-
лагічныя імпульсы, прытрым-
лівацца прынятых у грамадстве 
нормаў і пры гэтым дасягаць 
пастаўленых мэт. Гэта  якасць 
дазваляе чалавеку кіраваць 
сваімі паво дзінамі.

Кожны чалавек вучыцца рэ-
гуляваць свае паводзіны і кіра-
ваць імі на працягу жыцця. Самавыхаванне неаддзельнае ад волі. 
Для таго каб развівацца як асоба, жыццёва неабходна культыва-
ваць такія якасці, як вытрымка, самавалоданне, мэтанакірава-
насць, ініцыятыўнасць, паслядоўнасць.

Сіла волі характарызуе ступень сфарміраванасці і ўзровень раз-
віцця волі. Чым больш сур’ёзныя перашкоды, якія дзеля дасяг-

Вытрымка
Уменне кантраляваць свае эмоцыі 
і пачуцці, пазбягаць імпульсіўных, 
неабдуманых дзеянняў

Самавалоданне
Здольнасць захоўваць унутра
ны спакой, дзейнічаць узважана 
і разумна ў складаных жыццёвых 
сітуацыях

Мэтанакіраванасць
Свядомая накіраванасць асобы 
на дасягненне пэўнага выніку

Ініцыятыўнасць
Здольнасць прадпрымаць спробы 
для рэалізацыі ўзнікшых у чалавека 
ідэй

Паслядоўнасць
Схільнасць неадступна кіравацца 
чым небудзь, ажыццяўляць дзеянні, 
якія бесперапынна ідуць адно  
за другім
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нення мэты павінен пераадолець чалавек, тым большую сілу волі 
ён павінен прыкласці.

Марыне было 7 гадоў, калі яна разам з аднакласніцай прыйшла на першыя 
заняткі па мастацкай гімнастыцы. 18гадовай Марыне на Алімпіядзе ў Сеуле 
суддзі паставілі найвышэйшыя балы за ўсе практыкаванні.

Сёння ля ўвахода ў Цэнтр алімпійскай падрыхтоўкі па мастацкай гімнасты
цы на праспекце Пераможцаў у Мінску кожнага сустракае скульптура з адпя
чаткам далоні алімпійскай чэмпіёнкі Марыны Лобач і надпісам: «Мары здзяйс
няюцца! Тут будуць нараджацца чэмпіёны і загартоўвацца характары!»

Як вы разумееце сэнс гэтага надпісу? Ці можна сцвярджаць, што размова 
ў ім ідзе пра валявы характар чалавека? Абгрунтуйце сваё меркаванне. 

У пастаянна зменлівым свеце толькі той знаходзіць сваё месца 
ў жыцці, хто ўвесь час змяняецца сам, удасканальвае свае сілы 
і здольнасці, выхоўвае сваю волю і не губляе самавалодання, калі 
нешта ідзе не так, як хацелася. Таму кожны з нас развівае сваю 
волю, каб не разгубіцца ў цяжкіх сітуацыях і правільна выбраць 
жыццёвыя арыенціры.
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1. Пералічыце адрозненні валявога дзеяння ад імпульсіўных і прывычных 
дзеянняў.

2. З дапамогай кола эмоцый прасачыце эмацыйныя працэсы, звязаныя 
з пяццю эмоцыямі — радасцю, смуткам, страхам, агідай, гневам. Пры 
жаданні праверце, чаму менавіта гэтыя эмоцыі былі выбраны ў якасці 
герояў фільма «Галаваломка» (прэмія «Оскар» 2016 г. за найлепшы ані
мацыйны фільм).

3. Якіх эмоцый больш — адмоўных або станоўчых? Абгрунтуйце свой пункт 
погляду з дапамогай уводнай інфаграфікі.

4. Гнеў — гэта моцная эмоцыя, якая, калі выйдзе зпад кантролю, можа 
выклікаць неабдуманыя словы і дзеянні з сумнымі наступствамі. Прака
ментуйце спосабы рэагавання людзей у гневе. Які са спосабаў уяўля
ецца вам найбольш здаровым і разумным, але патрабуе работы над са
бой? Абгрунтуйце сваё меркаванне.

Прамое выяўленне: гнеў непасрэдна выліваецца на чалавека або 
прадмет, які яго справакаваў (ударыць у адказ на ўдар).

Ускоснае выяўленне: пакараць некага іншага або нешта іншае, калі 
немагчыма адказаць непасрэдна крыўдзіцелю (ударыць слабейшага, 
таго, хто не можа адказаць).

Ігнараванне: не выяўляць гнеў знешне (хаваць гнеў у сабе, падаў
ляць эмоцыі).

Разуменне і ліквідацыя прычын: распазнаванне прымет гневу і рэа
гаванне для яго ўціхамірвання (пайсці ў іншае месца ад раздражняль
ніка, зрабіць разумовае або фізічнае практыкаванне, пераключыцца). 

Выканайце мініпраект «Музыка і эмоцыі». Стварыце падборку фраг
ментаў музычных твораў, якія перадаюць розныя эмоцыі і ствараюць 
розны эмацыйны фон. Пракаментуйце свой выбар. 
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§ 4. Накіраванасць асобы

Веды

Каштоўнасці Перакананні

Воля да дзеяння

Свет + погляд = светапогляд?

Кар’ера Свабода

ПрацаВольны час

Сям’я РадзімаСіла
Сяброўства

Прызнанне

Улада
Традыцыі

Здароўе
Справядлівасць

Дапамога блізкаму
Грошы

Давер

Светапогляд і яго роля ў жыцці чалавека. Накіраванасць асо-
бы — гэта даволі шырокае паняцце, якое характарызуе ўнутраныя 
асновы чалавечай дзейнасці і яе змест. Пад унутранымі асновамі 
прынята разумець жаданні, патрэбы, матывы, мэты, інтарэсы, 
устаноўкі людзей, але асаблівае месца сярод іх адводзіцца света-
погляду чалавека.

Светапогляд — гэта сукупнасць поглядаў, ацэначных мерка-
ванняў і вобразных уяўленняў пра свет, грамадства, чалавека і яго 
прызначэнне. Светапогляд людзей, якія жывуць у адным і тым жа 
грамадстве, адрозніваецца. Ён залежыць ад умоў фарміравання 
асобы, прыналежнасці да пэўнай сацыяльнай групы, адукацыі 
і іншых фактараў.
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Часам светапогляд вызначаюць як сукупнасць найважнейшых 
перакананняў чалавека. Перакананне — гэта эмацыйны стан, 
устойлівая псіхалагічная ўстаноўка, упэўненасць чалавека ў спра-
вядлівасці сваіх поглядаў. У механізмах фарміравання перака-
нанняў разам з ведамі і каштоўнасцямі найважнейшую ролю ады-
грывае і валявы кампанент — здольнасць або гатоўнасць увасобіць 
у жыццё засвоеныя веды, каштоўнасці і ідэалы.

Філосаф Казімір Лышчынскі прытрымліваўся 
атэістычных поглядаў, якія ён выклаў у сваім трак
таце «Аб неіснаванні бога» (лац. De non existentia 
Dei). За гэты твор мысліцель быў асуджаны і пака
раны смерцю ў 1689 г.

Сёння жыццё ў большасці еўрапейскіх краін за
снавана менавіта на тых свецкіх прынцыпах, якія адстойвалі Казімір Лышчын
скі, Галілеа Галілей, Джардана Бруна.

Прывядзіце прыклады вядомых вам асоб, чые погляды апярэджвалі 
свой час. Абмяркуйце, які ўплыў гэтыя асобы аказалі на сваіх сучаснікаў 
і нашчадкаў. 

Фарміраванне поглядаў чалавека на свет адбываецца на аснове 
яго жыццёвага вопыту. У гэтым працэсе спалучаюцца светаадчу-
ванне, светаўспрыманне і светаразуменне, якія непарыўна звяза-
ны, узаемна дапаўняюць адно другое, утвараючы цэласны вобраз 
свету і вызначаючы ў ім месца чалавека.

Фарміраванне светапогляду

Светаадчуванне 
і светаўспрыманне Светаразуменне

Эмацыйна псіхалагічны бок света
погляду, які мае на ўвазе стварэнне 
вобразнай карціны рэальнасці.  
Уключае эмоцыі, пачуцці і ўяўленні

Пазнавальна інтэлектуальны бок,  
які мае на ўвазе асэнсаванне  
і тлумачэнне рэчаіснасці. Уключае 
веды, перакананні, каштоўнасці
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Вылучаюць два асноўныя тыпы светапогляду. Па-першае, све-
тапогляд як сістэматызаваная сукупнасць поглядаў, ацэнак і ідэа-
лаў (навуковы, філасофскі і рэлігійны светапогляд). Па-другое, 
звычайны (штодзённы) светапогляд, які ўласцівы звычайным 
людзям і мае шэраг адметнасцей.

Звычайны (штодзённы) светапогляд фарміруецца на аснове 
жыццёвага вопыту канкрэтнага чалавека і ў значнай ступені вы-
яўляе яго асабістыя ўяўленні пра свет, умовы жыцця, жыццё-
выя перспектывы, поспехі і няўдачы. Гэтаму віду светапогляду 
ў многім уласціва няўстойлівасць, часам супярэчлівасць і эма-
цыйнасць поглядаў і ацэнак. Напрыклад, ад чаго залежыць, які 
погляд на свет сфарміруецца ў чалавека — аптымістычны або 
песімістычны?

Шклянка з вадой напалову поўная або напалову пустая?

Аптымізм
(ад лац. optῐmus — найлепшы)

Песімізм
(ад лац. pessῐmus — найгоршы)

Погляд на жыццё са станоўчага  
пункту погляду, упэўненасць 
у лепшай будучыні. Аптыміст лічыць 
няўдачы выпадковымі і непастаян
нымі ў часе, а станоўчыя падзеі — 
заканамернымі і натуральнымі

Адмоўны, негатыўны погляд  
на жыццё. Песіміст лічыць няўдачы 
справай звычайнай, а станоўчыя 
 падзеі — выпадковымі, ніяк не звяза
нымі з яго вартасцямі і заслугамі

Якім чынам адказ на пытанне «Шклянка напалову 
поўная або напалову пустая?» звязаны з адносінамі 
чалавека да навакольнага свету ў цэлым альбо да кан
крэтнай сітуацыі ў прыватнасці? Які адказ лічыцца адка
зам аптыміста, а які — песіміста? 

Светапогляд чалавека можа змяняцца з часам. Даследаванні бе-
ларускіх сацыёлагаў паказваюць, што светапогляд мае своеасаблі-
выя рысы ў розных узроставых групах насельніцтва.
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Як з узростам змяняецца светапогляд ча-
лавека?
�� Маладыя людзі больш за іншых упэўнены 

ў сабе і чаканым жыццёвым поспеху. У іх най
больш шырокае кола сяброў. Яны больш за 
прадстаўнікоў іншых узроставых груп спадзя
юцца на свой адукацыйны ўзровень, а работа 
часцей прываблівае іх магчымасцю самарэалі
зацыі. Таксама ў маладых людзей пераважае 
арыентацыя на прафесійнае самавызначэнне 
і пошук блізкага чалавека.
�� Прадстаўнікі сярэдняй узроставай групы 

больш рэалістычна ставяцца да сваіх жыццё
вых перспектыў і ў большай ступені спадзя
юцца на свае прафесійныя і дзелавыя якасці, 
якія павінны прывесці да практычнага выніку, 
радзей чакаюць ад работы ўмоў для са
марэалізацыі. Наяўнасць сям’і звужвае кола 
сяброў, а ў цэнтры ўвагі аказваюцца дзеці, 
іх выхаванне, жыццёвы і матэрыяльны да
брабыт.
�� Людзі старэйшага пакалення часцей ары

ентуюцца на назапашаны жыццёвы вопыт 
і мудрэй ставяцца да жыцця. Яны больш цэ
няць грамадскае прызнанне і павагу іншых 
лю дзей. Кола сяброў у іх асяроддзі працягвае 
звужвацца, але сувязі паміж імі становяцца 
мацнейшымі. Са спыненнем актыўнай пра
фесійнай кар’еры яны імкнуцца знайсці сабе 
іншыя цікавыя віды дзейнасці. Са з’яўленнем 
унукаў многія кажуць пра адкрыццё другога 
дыхання.
Ці згодны вы з гэтымі сцвярджэннямі? Аргумен

туйце свой пункт погляду. 
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Духоўны свет асобы. Светапогляд чалавека з’яўляецца асно-
вай яго духоўнага свету. Ключавую ролю ў вызначэнні накірава-
насці асобы і яе светапогляду адыгрывае сэнс жыцця, які выбірае 
чалавек.

Сэнс жыцця — гэта тое, што акрэслівае прызначэнне і канчатко-
вую мэту чалавечага існавання, надае контуры цэльнасці жыццё-
ваму шляху. Ён фарміруецца на аснове каштоўнасцей, найбольш 
значных, важных для чалавека ў яго жыцці. Сэнсаў жыцця можа 
быць некалькі. Тады яны выстройваюцца для чалавека ў пэўную 
каштоўнасную іерархію, галоўны выбар з якой часта зрабіць ня-
проста.

Як заставацца чалавекам у самым цяжкім становішчы?
На думку аўстрыйскага вучонага Віктара Франкла, барацьба за сэнс жыц

ця з’яўляецца асноўнай рухальнай сілай чалавека. Сэнс жыцця для кожнага 
ўнікальны. У кожнага чалавека сваё прызначэнне. Таму важны не сэнс жыцця 
наогул, а, хутчэй, сэнс жыцця канкрэтнай асобы ў пэўны адрэзак часу. 

Франкл лічыў, што існуюць тры асноўныя шляхі, якія могуць 
дапамагчы чалавеку знайсці сэнс у жыцці. Першы — што ён дае 
свету плёнам сваёй дзейнасці. Другі — што бярэ ад свету ў сваіх 
сустрэчах і перажываннях. Трэці — пазіцыя, якую ён займае 
ў адносінах да свайго цяжкага становішча ў тым выпадку, калі 
не можа змя ніць свой лёс, як гэта адбылося з самім Франклам, 
які апынуўся ў канцэнтрацыйным лагеры. Вучоны выжыў таму, 
што знайшоў сэнс жыцця ў аказанні псіхалагічнай дапамогі і пад-
трымкі іншым вязням.

Такім чынам, наглядным прыкладам духоўнага свету чалаве-
ка, сэнс жыцця якога выходзіць за межы накіраванасці толькі 
на самога сябе, з’яўляюцца ўчынкі на карысць іншых людзей. 
Бескарыслівая дапамога, клопат пра дабрабыт іншых людзей на-
зываецца альтруізмам. Часам, асабліва ў экстрэмальных сітуа-
цыях, такі чалавек дзейнічае, ахвяруючы ўласнымі інтарэсамі, 
рызыкуючы здароўем і нават самім жыццём.
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15гадовы мінчанін Віталь Цітоў 28 кастрычніка 
2017 г. скокнуў у халодную ваду Свіслачы дзеля 
выратавання дзіцяці, якое танула.

Што вы хацелі б спытаць у маладога чалаве
ка, калі б была магчымасць узяць у яго інтэрв’ю? 
Чаму?

Прывядзіце прыклады вядомых вам выпадкаў 
падобных учынкаў. 

Вывучэнне жыццёвых сэнсаў сучасных грамадзян Беларусі да-
зваляе вылучыць асноўныя з іх. Згодна з вынікамі даследаванняў, 
заснаванымі на прызнанні саміх людзей, гэта перш за ўсё сям’я, 
дзеці, здароўе, работа, вучоба, кола сяброў.

Якія жыццёвыя каштоўнасці мы выбіраем?
Азнаёмцеся з жыццёвымі каштоўнасцямі па ўводнай інфаграфіцы. Дапоўні

це пералік каштоўнасцей пры неабходнасці.
�� Выберыце тры найбольш важныя, на вашу думку, каштоўнасці. Параўнайце 

свой выбар з выбарам аднакласнікаў.
�� Якія тры каштоўнасці сталі найбольш папулярнымі ў вашым класе, а якія 

тры — найменш? Чым можна растлумачыць такі каштоўнасны рэйтынг?
�� Правядзіце апытанне іншых узроставых груп. У чым праяўляецца адроз

ненне ў каштоўнасцях, а што з’яўляецца агульным? 

Такім чынам, духоўны свет асобы — гэта ўнутраны свет ча-
лавека, цэласная і ў той жа час супярэчлівая з’ява. Гэта скла-
даная сістэма, элементамі якой з’яўляюцца эмоцыі і пачуцці, 
веды і перакананні, мэты і каштоўнасці, што ляжаць у аснове 
стаўлення чалавека да свету і самога сябе, надаюць сэнс яго 
дзейнасці.

Бездухоўнасць і яе прычыны. Найважнейшай праявай духоўна-
сці з’яўляецца прытрымліванне маральных асноў сумеснага чала-
вечага жыцця. Іх грубае ігнараванне і прамое парушэнне прыво-
дзяць да бездухоўнасці. Бездухоўнасць уяўляе сабой прамы вынік 
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эгаістычнасці чалавека, антыгуманнага характару мэт, якія ён 
ставіць перад сабой, і сродкаў, выкарыстоўваючы якія імкнецца 
дасягнуць гэтых мэт.

Эгаістычнасць чалавека праяўляецца ў празмернай накірава-
насці асобы на сябе, засяроджанасці толькі на ўласных інтарэсах 
і няздольнасці ўлічваць інтарэсы і пункт погляду іншых людзей.

Якія праблемы эгаістычных і безадказных паводзінаў людзей у розных 
краінах уздымае сацыяльная рэклама — некамерцыйная рэклама, што мае 
на мэце прыцягненне ўвагі да негатыўных з’яў жыцця грамадства?

Знайдзіце ў Сеціве і зрабіце падборку сацыяльнай рэкламы, што заклікае 
да пераадолення адмоўных з’яў сучаснасці. 

Крайнімі формамі праявы бездухоўнасці з’яўляюцца антыгра-
мадскія дзеянні, сярод якіх найбольш асуджаюцца крымінальныя 
злачынствы і хуліганскія дзеянні, культурны вандалізм (знішчэн-
не гістарычных і культурных каштоўнасцей і святынь), варвар-
скія адносіны да прыроды. У падлеткавым асяроддзі — гэта гвалт 
і здзек з аднагодкаў або малодшых па ўзросце дзяцей, праявы 
злосці, зайздрасці і нянавісці ў адносінах да іншых.
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1. Растлумачце, што такое светапогляд і якая яго роля ў жыцці чалавека.
2. Прывядзіце прыклады аптымістычнага і песімістычнага стаўлення 

да жыцця.
3. Прыкладам якой накіраванасці асобы з’яўляецца надпіс, які пакінулі нам 

20 ліпеня 1941 г. абаронцы Брэсцкай крэпасці: «Я умираю, но не сда
юсь! Прощай, Родина»? Абгрунтуйце сваё меркаванне.

4. Для ўсведамлення розных асноў сэнсу жыцця беларусаў падчас аднаго 
з даследаванняў вучоныя задалі пытанне: «Што азначае для Вас багац
це?» Прааналізуйце табліцу. Адкажыце на пытанні: з чым асацыіруецца 
багацце ў большасці людзей? якія каштоўнасці пераважаюць у боль
шасці людзей — матэрыяльныя або духоўныя? чаму вы так думаеце? 

№ Адказы на пытанне:
«Што азначае для Вас багацце?»

Колькасць 
адказаў, %

1 Упэўненасць у будучыні 72,7
2 Магчымасць дапамагаць блізкім 65,3
3 Высокааплатная работа 64,7
4 Магчымасць падарожнічаць 58,1
5 Наяўнасць прыбытковай справы 36,3
6 Магчымасць жыць там, дзе хочацца 32,2
7 Наяўнасць жылля 30,7
8 Наяўнасць дарагой машыны, мэблі, адзення 24,0
9 Магчымасць рабіць ахвяраванні 16,2

10 Наяўнасць рахунку ў замежным банку 15,9
11 Наяўнасць каштоўных папер 14,1
12 Наяўнасць валюты, каштоўнасцей 12,8

Выканайце мініпраект «Калі яны былі маладыя». Ства
рыце падборку фотаздымкаў з сямейнага архіва, якія ілю
струюць жыццёвыя каштоўнасці і перакананні вашых дзя
дуляў і бабуль у маладосці. Параўнайце з іх сённяшнімі 
поглядамі. Што змянілася, а што засталося нязменным? 
Выкарыстоўвайце памятку для аналізу фота. 
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§ 5. Пазнанне чалавекам самога сябе

Самапазнанне = самаацэнка?

Рэальнае Я Ідэальнае Я

Заніжаная Адэкватная Завышаная

вобраз

канцэпцыя
ЯХто я? Чаго хачу ў гэтым жыцці?

Што я ведаю пра сябе? Кім імкнуся і магу стаць?

Самаацэнка = поспех
узровень прэтэнзій

Спосабы самапазнання. «Пазнай самога сябе» — гаво рыць 
 надпіс на калоне старажытнагрэчаскага храма Апалона ў Дэльфах, 
аўтарства якога прыпісваецца аднаму з сямі старажытнагрэчаскіх 
мудрацоў.

Самапазнанне пачынаецца з ранняга ўзросту і працягваецца ўсё 
чалавечае жыццё. Псіхолагі называюць тры асноўныя прычыны 
павышанай цікавасці чалавека да самога сябе. Гэта, па-першае, 
пошук аб’ектыўных ведаў пра сябе. Па-другое, імкненне знайсці 
асновы для пазітыўнай самаацэнкі і ўзняць тым самым самапава-
гу. Па-трэцяе, жаданне параўнаць уласныя веды пра сябе з ацэн-
камі сваёй асобы навакольнымі людзьмі.
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Што ўключае ў сябе самапазнанне? У паўсядзённай жыццёвай 
практыцы самапазнанне адбываецца, у першую чаргу, з дапамо-
гай такіх метадаў, як:

•	 саманазіранне за сваім духоўным светам і паводзінамі, ад-
носінамі з іншымі людзьмі;

•	 самааналіз сваіх думак, пачуццяў, жаданняў, учынкаў, 
высвятленне іх прычын і наступстваў;

•	 параўнанне сябе з іншымі людзьмі шляхам назірання за іх 
паводзінамі;

•	 разуменне таго, як цябе ацэньваюць іншыя людзі, асабліва 
аўтарытэтныя для цябе;

•	 самасправаздача, нярэдка ў выглядзе дзённіка.

Стварыце слоўны партрэт сваёй асобы, 
выкарыстоўваючы метад «Акно Джохары» (ад 
імёнаў яго стваральнікаў — амерыканскіх псі
холагаў Джозэфа Ліфта і Харынгтана Інхама).

Апішыце сябе, ужываючы толькі прыметнікі 
(не менш за 10). Прапануйце свайму сябру 
апісаць вас.

Запоўніце табліцу:
�� у левае верхняе акно («Адкрытая зона») за

пішыце тыя словы, якія ёсць і ў вашым улас
ным спісе і спісе сябра;
�� у левае ніжняе («Схаваная зона») — словы, 

якія ёсць толькі ў вашым спісе;
�� у правае верхняе («Сляпая зона») — словы, якія ёсць толькі ў спісе сябра;
�� у правае ніжняе («Невядомая зона») — словы, якіх няма ні ў адным спісе 

(гэта могуць быць якасці, якімі вы хочаце валодаць або вам іх не хапае, 
на думку сябра). 

Абмяркуйце, чым карыснае гэта практыкаванне для самапазнання. Якую 
зону (адкрытую, схаваную, сляпую або невядомую) неабходна імкнуцца па
вялічыць (або паменшыць)? 

Схаваная 
зона  

(фасад)
Я ведаю гэта 

пра сябе, 
а наваколь

ныя не веда
юць

Сляпая зона
Я не ведаю 

гэта пра сябе, 
а наваколь

ныя ведаюць

Невядо-
мая зона 

?

Адкрытая 
зона  

(арэна)
Я ведаю гэта 

пра сябе, 
і наваколь

ныя ведаюць
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Я-канцэпцыя і самаацэнка асобы. У працэсе самапазнання фар-
міруецца Я -канцэпцыя (у іншай тэрміналогіі — Я -вобраз), якая 
азначае даволі ўстойлівае, у большай ці меншай ступені ўсвядом-
ленае і выяўленае ў слоўнай форме ўяўленне чалавека пра самога 
сябе.

Пра пачатак фарміравання Я-вобраза можна меркаваць па фра-
зах, якія з’яўляюцца ў маўленні 2—3-гадовага дзіцяці: «Я», 
«Я сам», «Я хачу». Гэта значыць, што дзіця пачынае ўсведам ляць 
уласныя дзеянні, вылучаць сябе сярод іншых людзей і адрозні-
ваць сябе ад іх.

Стваральнік Яканцэпцыі амерыканскі псіхолаг XX ст. Карл Роджэрс 
вылучыў у духоўным свеце чалавека два вядучыя складнікі: «Ярэальнае» 
і «Яідэальнае». 

«Я-рэальнае» — гэта сістэма сапраўдных чалавечых ду-
мак, пачуццяў і жаданняў, якія існуюць у цяперашні час. 
«Я-ідэальнае» — гэта тое, якім чалавек хацеў бы быць. 
Я-канцэпцыя складаецца з цэлага шэрагу больш канкрэтных 
Я-вобразаў. Іх пералік не носіць стабільна прынятага характару 
і з’яўляецца разнастайным.

Я-канцэпцыя

Я-цяперашняе
Як чалавек успрымае сябе ў цяпе
рашні час

Я-мінулае
Як чалавек ацэньвае сябе ў мінулы 
перыяд жыцця

Я-чаканае
Якім, на думку чалавека, яго ўспры
маюць навакольныя

Я-ўяўнае
Якім чалавек хацеў бы стаць
пры асабліва спрыяльных умовах

Стварыце калаж «Мае Явобразы». 
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Я-вобразы шматлікія і разнастайныя. Вынікам гэтага з’яўляюц-
ца перажыванні, псіхалагічныя праблемы, неадаптаваныя формы 
паводзінаў. Гэта можа адбівацца на галоўным выніку — самаацэн-
цы асобы, якая можа быць як больш высокай, так і больш нізкай. 
Вельмі шмат пачуццяў у нас звязана з успрыманнем уласнай асо-
бы. Яны могуць узнікаць з-за таго, што мы пастаянна сутыкаемся 
з велізарнай колькасцю эталонаў і ўзораў, якія бачым у кіно і глян-
цавых часопісах, на фота «зорак» у сацыяльных сетках.

Ляльку Барбі і персанажаў анімэ 
часта звязваюць з уяўленнямі аб 
ідэальным целаскладзе і прыгажосці 
твару. Назавіце пазітыўныя і негатыў
ныя бакі ўплыву знакамітасцей на са
маацэнку асобы. 

Важна разумець, што многія з гэтых вобразаў першапачатко-
ва задаюць недасягальныя арыенціры і навязваюцца індустрыяй 
моды і рэкламай з камерцыйнай мэтай. Таму тут вельмі важная 
крытычная ацэнка, веданне і разуменне сябе.

Самаацэнка — каштоўнасць, значнасць, якімі надзяляе сябе 
чалавек як асоба ў цэлым, так і асобныя грані сваёй дзейнасці, па-
водзінаў, характару. Існуе так званая формула самаацэнкі:

самаацэнка = 
поспех

узровень прэтэнзій

Узровень прэтэнзій — гэта тое, чаго імкнецца дасягнуць ча-
лавек у розных сферах (вучоба, кар’ера, матэрыяльны дабрабыт 
і інш.). Поспех — фактычны вынік яго дасягненняў, рэалізацыя 
мэт, пастаўленых у жыцці. З формулы відавочна, што самаацэн-
ку можна ўзняць або дасягаючы поспеху і павышаючы плён сваіх 
дзеянняў, або зніжаючы ўзровень прэтэнзій. У першым выпад-
ку вынікам пазітыўнай самаацэнкі з’яўляецца самапавага. Пры 
відавочных адхіленнях ад адэкватнай самаацэнкі асоба можа пе-
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ражываць унутраныя канфлікты і адчуваць псіхалагічны дыс-
камфорт.

Самаацэнка

Адэкватная Неадэкватная

Завышаная

Заніжаная

Строгасць да самога сябе — гэта на карысць або на шкоду? Ці бяспечная 
завышаная самаацэнка? 

Пазітыўны Я-вобраз выклікае самапавагу, адчуванне ўласнай 
значнасці. Завышаная самаацэнка праяўляецца ў празмернай са-
маўпэўненасці, саманадзейнасці, няздольнасці рэальна ацэньваць 
свае магчымасці і поспехі або няўдачы. Такі чалавек часцей за ўсё 
ганарысты і фанабэрысты, яго адносіны з людзьмі наладжваюцца 
на асабістай карысці і карыснасці. Нізкая самаацэнка, якая фар-
міруе пачуццё непаўнавартасці, вядзе да празмернай залежнасці 
чалавека ад знешніх абставін, уплыву іншых людзей і негатыўна 
адбіваецца на яго паводзінах, ствараючы так званы эфект «выву-
чанай бездапаможнасці». Калі чалавек бачыць, што ён не можа 
паўплываць на сітуацыю, ён перастае прадпрымаць спробы 
што-небудзь зрабіць у далейшым.

Спосабы пераадолення «вывучанай бездапаможнасці»:
•	 зварот да ўласнага станоўчага вопыту вырашэння падобных 

праблем;
•	 выкарыстанне вопыту іншых людзей, якія паспяхова 

спраўляюцца з дадзенымі задачамі;
•	 падтрымка з боку іншых людзей, якая заключаецца ў пера-

кананні, што чалавек здольны вырашыць пэўную праблему;
•	 зніжэнне эмацыйнага ўзбуджэння, пераадоленне стрэсавага 

стану, паколькі людзі з большай верагоднасцю дабіваюцца 
поспеху, калі яны не напружаныя і эмацыйна спакойныя.
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Самаацэнка адыгрывае вельмі важную ролю ў арганізацыі кіра-
вання сваімі паводзінамі, без яе цяжка або нават немагчыма сама-
вызначыцца ў жыцці. Адэкватная самаацэнка дае чалавеку ўпэў-
ненасць у сабе і падтрымлівае яго чалавечую годнасць.

Шляхі самаразвіцця асобы. Існуюць розныя спосабы самаў-
плыву і самаразвіцця асобы:

•	 планаванне асобаснага духоўнага росту і прафесійнага раз-
віцця;

•	 самасправаздачы пра выкананне складзеных для сябе планаў 
развіцця;

•	 свядомае прыняцце на сябе абавязкаў перад іншымі людзьмі, 
асабліва аўтарытэтнымі, і перад самім сабой;

•	 самаарганізацыя дзейнасці і асабістага жыцця на аснове 
строга заведзенага распарадку;

•	 самазаахвочванне за дасягнутыя поспехі;
•	 самапакаранне за невыкананне пастаўленых перад сабой мэт 

і задач.
Самапазнанне — аснова самаразвіцця, свядомых дзеянняў ча-

лавека па авалоданні сваёй свядомасцю, паводзінамі і эмоцыямі, 
фарміраваннем валявых якасцей. У кіраванні свядомасцю галоў-
ным з’яўляецца знаходжанне годнага сэнсу жыцця. Яшчэ адна 
найважнейшая задача самаразвіцця — гэта ўменне кантраляваць 
свае паводзіны. А гэта значыць, што патрэбна вельмі абдумана, 
узважана ставіцца да выбару жыццёвай мэты. Прымаючы рашэн-
не, варта суадносіць пастаўленыя мэты са сваімі магчымасцямі. 
Але, пачынаючы дзейнічаць, неабходна быць упэўненым у сабе, 
сваіх сілах і здольнасцях.
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1. Пералічыце і канкрэтызуйце прыкладамі спосабы самапазнання асобы. 
Якія з іх найбольш эфектыўныя, на ваш погляд?

2. Што больш уплывае на нашы паводзіны і самаацэнку: рэальнае мерка
ванне іншых людзей або тое, што мы думаем наконт гэтага меркавання?

3. Складзіце на аснове ўводнай інфаграфікі план выступлення перад пад
леткамі або іх бацькамі на тэму «Самаацэнка асобы». Запішыце тэзісы 
свайго выступлення. Ці будуць яны адрознівацца ў залежнасці ад аўды
торыі, перад якой вы будзеце выступаць?

4. Ахарактарызуйце сябе. Запоўніце табліцу. На аснове даных табліцы 
сфармулюйце тры задачы свайго развіцця як асобы. 

Мае моцныя 
бакі

Мае слабыя 
бакі Я хачу змяніць у сабе

Выканайце мініпраект «Тыдзень працы над сабой». Распрацуйце тыд
нёвы план дзеянняў па самаразвіцці і напішыце яго кароткае абгрунта
ванне. Якія дзеянні вы ўключыце, а якія не ўключыце ў свой план: рабіць 
зарадку, правесці дзень без інтэрнэту, навесці парадак на працоўным 
месцы, не правяраць пошту і сацыяльныя сеткі да абеду, схадзіць на пра
гулку без гаджэтаў, аддаць рэчы, якія ўжо не носіш, не купляць нічога 
24 гадзіны, правесці тыдзень без газіраваных напояў і фастфуду, прачы
таць адну кнігу не па школьнай праграме і пад.? Прааналізуйце, якія з на
мечаных дзеянняў удалося выканаць, а якія не атрымалася. 

Панядзелак
Аўторак
Серада
Чацвер
Пятніца
Субота

Нядзеля
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Абагульненне па раздзеле «Чалавек»

1. Дайце азначэнні наступным паняццям: асоба, воля, здоль-
насці, індывід, індывідуальнасць, самаацэнка, светапогляд, 
свядомасць, тэмперамент, характар, эмоцыі.

2. Пералічыце спосабы кіравання эмоцыямі і прыёмы развіцця 
валявых якасцей асобы. Як яны ўзаемазвязаны?

3. Запоўніце табліцу «Біялагічнае і сацыяльнае ў чалавеку». 
Выкарыстайце наступныя паняцці: асоба, воля, дзейнасць, 
задаткі, здольнасці, індывід, індывідуальнасць, інстынкты, 
паводзіны, праца, прыстасаванне, псіхіка, самаацэнка, света-
погляд, свядомасць, тэмперамент, характар, эмоцыі. З якімі 
паняццямі і чаму ўзніклі цяжкасці?

Біялагічнае Сацыяльнае

4. Прывядзіце прыклады дзеянняў або праяў розных тыпаў тэм-
пераменту, характару і ўзроўняў самаацэнкі.

5. Прачытайце тэксты, вылучыце ў іх асноўныя паняцці і вы-
карыстайце іх у якасці асновы для стварэння новага тэксту. 
Прыдумайце загаловак, які б не толькі адлюстроўваў галоўную 
думку тэксту, але і прыцягваў увагу да яго.

Тэкст 1
Фізіялагічная аснова паводзінаў індывіда ахопліваецца паняццем 

«тэмперамент», а сацыяльна абумоўленая сфера яго паводзінаў — па
няццем «характар». У станаўленні характару істотную ролю адыгрывае 
асяроддзе, а таксама вырашальныя абставіны, што ўзнікаюць на жыццё
вым шляху чалавека, асабліва ў дзіцячыя і юнацкія гады. Аднак, паколькі 
характар звязаны са светапоглядам асобы, яго інтэнсіўнае мэтанакірава
нае фарміраванне адбываецца і ў сталым узросце. Тэмперамент больш 
суадносіцца са сферай эмоцый, а характар — з валявой сферай.

Тэкст 2
Згодна з тэорыяй «люстранога Я» (Чарлза Кулі), мы ўспрымаем сябе 

вачыма іншых людзей. Значыць, наша самаацэнка ў многім залежыць 

ЧалавекI
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ад таго, што пра нас думаюць навакольныя. Пры гэтым людзі рэдка за
даюць навакольным пытанне: «Што ты пра мяне думаеш?» Часцей за 
ўсё мы самі адказваем на гэта пытанне за іншых, абапіраючыся на вопыт 
паўсядзённага ўзаемадзеяння. Чалавек адчувае сябе камфортна, калі ён 
упэўнены, што іншыя ўспрымаюць яго вобраз пазітыўна. Наадварот, у вы
падках, калі чалавек сумняваецца ў станоўчых ацэнках з боку іншых, у яго 
ўзнікае адчуванне няўпэўненасці ў сабе.

6. Звярніце ўвагу на прыметнікі і дзеепрыметнікі, якія ўжыва-
юць для апісання асобы і характару чалавека. Гавораць пра асо-
бу «выдатную», «творчую», «шэрую», «злачынную» і да т. п. 
У дачыненні да характару выкарыстоўваюцца прыметнікі 
«цяжкі», «цвёрды», «жалезны», «мяккі», «залаты». Чаму мы 
не гаворым «выдатны характар» або «мяккая асоба»?

7. Вызначце тэмперамент, характар і ўзровень самаацэнкі літара-
турных і кінагерояў (на выбар). Хто з іх, на ваш погляд, і чаму 
можа быць аднесены да экстравертаў, а хто — да інтравертаў? 
Пацвердзіце сваю характарыстыку вытрымкамі з тэкстаў або 
відэафрагментамі.
•	 Гары Потэр, Герміёна Грэйнджэр, Рон Уізлі, Драка Малфай 

(Д. Роўлінг. Кнігі пра Гары Потэра).
•	 Андрэй Беларэцкі, Надзея Яноўская, Рыгор Дубатоўк, 

Алесь Варона (У. Караткевіч. «Дзікае паляванне караля 
Стаха»).

8. Складзіце на аснове інфаграфік да кожнага параграфа выніко-
вы тэкст для абагульнення па раздзеле «Чалавек» (не больш 
чым на старонку).

9. Знайдзіце і прааналізуйце комікс дацкага мастака Херлуфа 
Бідструпа «Чатыры тэмпераменты». Вызначце:
•	 якому тыпу тэмпераменту адпавядае рэакцыя ўладальніка 

капелюша ў кожнай сітуацыі;
•	 якія эмоцыі адчувалі ўдзельнікі кожнай з чатырох сітуацый 

з капелюшом;
•	 як у кожным выпадку сітуацыя з капелюшом паўплывала 

на самаацэнку яе ўдзельнікаў.

Абагульненне па раздзеле
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