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Псіхалогія і школа, ці, можа, больш правільна 
было б, псіхалогіяў школе... Пытанне гэта даўно 
наспела. Якое месца павінна займаць псіхалогіяў ву-
чэбных планах нацыянальнай школы і іншых наву-
чальна-выхаваўчых устаноў? Як стварыць у рэс-
публіцы сістэму псіхалагічнай службы, 
псіхалагічнай дапамогі? Што можна і чаго нельга 
чакаць ад школьнага псіхолага? Якім павінен быць 
яго службовы і прававы статус? Якой належыць 
быць псіхалагічнай службе ў зоне чарнобыльскай 
бяды? Як палепшыць агульную псіхалагічную пад-
рыхтоўку ўсіх настаўнікаў?.. 

Гэтыя і іншыя пытанні мы збіраемся абмяр-
коўваць на старонках часопіса. Размову пачынаем 
з палемічнага артыкула А. А. Палоннікава. Запра-
шаем да дыскусіі псіхолагаў, педагогаў і ўсіх тых, 
каго ўзнятыя пытанні цікавяць і хвалююць. 

ПАРАДОКС 
ДАСВЕДЧАНАСЦІ 

У той час калі вакол педагогікі не спыняюцца 
спрэчкі пра тое, навука яна ці мастацтва, 

псіхалогія ўжо даўно набыла трывалую рэпута-
цыю навукі з дакладнымі ведамі. Таму 
псіхалагізацыя педагогікі разглядаецца звычай-
на як выхад на болып высокі ўзровень яе 
развіцця, як адзін са сродкаў павышэння эфек-
тыўнасці. 

Клопатам аб узмацненні навуковай складае-
май у адукацыі можна назваць і ўвядзенне 
інстытута школьнага псіхолага, павелічэнне 
выпуску псіхадыягнастычнай прадукцыі, 
паўсямеснае адкрыццё адпаведных курсаў і се-
мінараў для настаўнікаў. Разам з тым самавыз-
начэнне псіхалогіі ў прасторы адукацыі адбы-
ваецца не проста... 

У гісторыі айчыннай адукацыі навідавоку 
дзве спробы экспансіі псіхалогіі ў педагагічную 
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практыку. Абедзве яны супадаюць з дынамічнымі перыядамі ў жыцці 
грамадства, з крызісам традыцыйнай школы і інтэнсіўным пошукам но-
вых шляхоў яе развіцця. Маю на ўвазе 20-ыя гг. нашага стагоддзя і 
дзень сённяшні. На акалічнасцях вайны з "педалагічнымі скажэннямі" 
спыняцца не буду. Адзначу толькі, што народная адукацыя паддалася 
націску палітыкаў, выраклася сваёй нядаўняй паплечніцы педалогіі, 
якая мела іншы лёс за межамі нашай дзяржавы, дзе заняла пачэснае 
месца, дала відавочны плён. 

Сённяшнія ж неафіцкія крокі псіхалогіі ў нашу педагагічную прак-
тыку хутчэй бянтэжаць, чым абнадзейваюць. Скаргі псіхолагаў на паб-
лажліва-зневажальнае іх успрыманне школьнай адміністрацыяй і на-
стаўнікамі зрабіліся ўжо "рытуальным момантам" усіх канферэнцый, 
нарад і іншых прафесіянальных "вечаў". Нічым іншым як сведчаннем 
няпэўнасці іх становішча з'яўляецца і патрабаванне многімі псіхолагамі 
сабе адміністрацыйных (?!) паўнамоцтваў, фармальна высокага статусу 
ў школьнай іерархіі. У сваю чаргу кіраўнікі адукацыі ледзь не адразу 
адчулі сябе падманутымі ў найлепшых спадзяваннях, убачылі: панацэі 
для імгненнага аздараўлення школьнай справы як не было, так і не буд-
зе, і, развітаўшыся з міфам аб цудадзейнасці псіхалогіі, пачалі паціху-
патроху выкарыстоўваць новых спецыялістаў у якасці "хлопчыкаў на 
пабягушках". А хоць бы і "залатой рыбкі на пасылках" — сутнасці 
справы гэта не мяняе. 

Адным словам, жыццёва неабходная "прышчэпка" псіхалогіі да дрэ-
ва адукацыі адразу ж "дала рэакцыю" адарвання, адчужэння, адцу-
рання. У чым тут справа? 

На маю думку, натуральнага ўз'яднання педагогікі і псіхалогіі нао-
гул адбыцца не можа (у 20 — 30-ыя гг. і пазней гэта, на жаль, асэн-
савана не было). А прымусовае, штучнае іх спалучэнне пагражае 
ўсяго толькі ўзаемаразбурэннем. Сцвярджаючы гэта, спашлюся на 
эпістэмалогію — тую частку гнасеалогіі, што тычыцца навуковага 
спасціжэння свету. 
Асэнсоўваючы практыку навуковага пазнання, філосафы ў свой час 

прыйшлі да вываду пра істотную адрознасць паміж прыродаз-
наўчымі навукамі і тымі, што разглядаюць духоўную сутнасць чалаве-
ка. Калі першыя ўсё болып і болып аб'ектывізуюцца, удасканальваючы 
з гэтай мэтай сваю тэорыю і метады даследавання, то апошнія (у тым 
ліку педагогіка і псіхалогія) застаюцца цалкам суб'ектыўнымі. Тут 
суб'ектыўнае пазнаецца праз суб'ектыўнае, ідэальнае (духоўнае) — 
праз ідэальнае, бо, у адрозненне ад прыродазнаўчых навук, педагогіка, 
псіхалогія і г.д. найперш тычацца не аб'ектыўнай, а "суб'ектыўнай рэ-
чаіснасці"* . 

*Гл.: Дубровский Д.И. Проблемы идеального. — М., 1983. — С.25. 

4 "Адукацыя і выхаванне" №4 
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Менавіта наяўнасць гэтай "падвойнай" суб'ектыўнасці робіць сам ха-
рактар пазнання залежным ад некаторай папярэдняй работы канкрэт-
нага даследчыка "ў прасторы" сваёй (суб'ектыўнай!) свядомасці. У пэў-
ным сэнсе навукі аб духу імплікацыйныя. Так што калі мы разглядаем 
нешта ў якасці падставы, то наступныя нашы высілкі будуць найцяс-
нейшым чынам залежаць ад гэтай падставы. Адсюль натуральна 
вынікае, што ўсе дзеянні, уражанні, вывады даследчыка абумоўлены 
ўжо гэтай першапачатковай "асуб'ектызаванасцю". 

3 моманту вылучэння ў асобную галіну ведаў (XIX ст.) псіхалогія 
ўзяла за ўзор сучасныя ёй прыродазнаўчыя навукі, якія дасягнулі ў той 
час вялікіх поспехаў. Натуральным вынікам такой зарыентаванасці ста-
ла тое, што ў яе, так бы мовіць, развіўся своеасаблівы "комплекс не-
паўнацэннасці", звязаны з "праклятай суб'ектыўнасцю". Псіхалогія 
апантана імкнулася пазбавіцца яе, зрабіцца "сапраўднай", дакладнай, 
навукай. Таму ўсе спадзяванні псіхолагі ўскладалі то на матэматыку, 
то на "адзіна правільную" марксісцкую метадалогію, то на паўлаўскую 
фізіялогію. 

Усё ж урэшце надышло азарэнне: падвойная суб'ектыўнасць не зага-
на, а асноватворная рыса, несумненная вартасць. Працэс усведамлення 
гэтага (ужо на ўзроўні метадалогіі) доўжыцца і сёння. А вось "мабі-
лізаваныя" на дапамогу школьнай практыцы псіхалагічныя веды пачэр-
пнуты галоўным чынам з "прыродазнаўчанавуковага" перыяду псіха-
логіі. Асэнсаванне спосабаў работы з імі — важны і неабходны крок да 
абнаўлення і яе самой. Нешта падобнае адбываецца, відаць, і ў педа-
гогіцы. Але тут болыы да месца падкрэсліць залежнасць і псіхалагічных, 
і педагагічных ведаў ад той карціны свету, што знаходзіцца ў іх аснове, 
і ад тых спецыфічных сродкаў, якімі карыстаецца даследчык (следам 
за метадолагамі назавём гэта ўсё "рамкай"). 

Цяпер варта вярнуцца да разглядаемай сітуацыі і прааналізаваць, 
што адбываецца, калі неперабудаваныя, часцей за ўсё нават не 

рэфлексуемыя, але дэкларуемыя як навуковыя псіхалагічныя веды 
"ўкараняюцца" ў педагагічную практыку. А паколькі, як было раней 
адзначана, адзіна сапраўдных навуковых ведаў увогуле не існуе, "ука-
раненне" адбываецца ў формах, якія залежаць ад "якасных паказчы-
каў" суб'ектыўнасці псіхолага (асобасныя ўласцівасці, прыналежнасць 
да той альбо іншай навуковай парадыгмы, супольнасці і г.д.). Не 
ўлічваць гэтую суб'ектыўнасць нельга. 

І вось уявім такую карціну: у школу прыйшоў практычны псіхолаг з 
псіхааналітычным "веравызнаннем" (яно перажывае цяпер сапраўдны 
рэнесанс). У выніку ён, незалежна ад таго, ці ўсведамляе гэта сам, нясе 
з сабою псіхааналітычнае бачанне, метады, спосабы інтэрпрэтацыі. 

Калі паспрабаваць знайсці адпаведны гэтаму аналаг у педагогіцы, то 
хутчэй за ўсё ім будзе школа свабоднага развіцця, дзе адукацыя ўсяго 
толькі афармляе тыя або іншыя наўмыснасці чалавечага "Я" ("свабод-
ная школа" ЗША, школа А. Нэйла ў Шатландыі і да т.п.). Школа ж, у 
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якой давядзецца працаваць нашаму неафіту-псіхолагу, — звычайная 
"школа вучобы" (згодна з класіфікацыяй М. В. Багуслаўскага і Р. Б. 
Карнетава). У ёй усе намаганні педагогаў скіраваны на перадачу ведаў, 
уменняў, навыкаў і непадзельна пануе парадыгма, што вынікае з 
ідэалаў tabula rasa ("чыстай дошкі" вучнёўскай свядомасці, якую шко-
ла павінна запоўніць строга вызначанымі педагагічнымі "пісьмёнамі"). 
Ну а пра тое, што тыя альбо іншыя памкненні вучняў там у разлік не 
прымаюцца, мяркую, можна было б і не нагадваць. 

Якія ж сацыяльныя чаканні ў педагогаў традыцыйнай школы ў да-
чыненні да псіхолага? Натуральна, каб "разжыцца" адэкватным 
апісаннем "аб'екта" (здольны ці не здольны вучыцца), а таксама вы-
светліць умовы, патрэбныя для аптымальнага засваення ведаў (за-
памінанне, спосабы прыцягнення ўвагі і г.д.). 

Калі мы паспрабуем змадэліраваць узаемадзеянне псіхолага з педа-
гагічным калектывам у такой школе, то ўбачым, як сутыкаюцца пазіцыі 
(разуменне развіцця, каштоўнасці, устаноўкі). Навідавоку будзе несу-
мяшчальнасць тых "рамак", у якіх знаходзяцца педагогіка і 
псіхалогія. 

Зразумела, што ўсе спробы і захады псіхолага "наставіць на розум" 
недастаткова "дасведчаных" педагогаў марныя, што ўсе яго дзеянні асу-
джаны на адчужэнне і выклікаюць цалкам зразумелае супраціўленне. 
Драма незапатрабаванасці — толькі так можна сказаць пра ста-
новішча псіхолага ў традыцыйнай школе. А ці магчыма ў прынцыпе 
вырашыць праблему ў апісаным выпадку? Бадай што, магчыма. Але та-
ды робіцца відавочнай неабходнасць дадатковай работы па ўкараненні 
інавацыі (псіхааналітычнай традыцыі) у глебу традыцыйнай адукацыі. 
А гэта патрабуе ўсведамлення "рамак" як псіхалогіі, так і педагогікі, 
сумеснага асэнсавання мэт, выключэння магчымых канфліктаў паміж 
двума відамі дзейнасці, праектавання ўзаемадзеяння, уліку вынікаў 
ажыццяўляемай імплантацыі для адукацыйнай сістэмы ўвогуле. 
Толькі тады магчыма рэалізаваць праект без дэфармацыі і стыхійна.га 
РУху. 
Між іншым, чыста тэарэтычна мы ўсё ж маглі б уявіць сабе выпадак 

натуральнага аб'яднання педагогікі і псіхалогіі. Ну, напрыклад, 
яно як бы адбылося само сабой. Тут звычайна апелююць да тых школ, 
дзе пастаўлена задача дыферэнцыяцыі навучальна-выхаваўчага працэ-
су, дзе задавальняюча ўжываюцца адэкватныя псіхалагічныя сродкі 
(найперш тэсты — разумовага развіцця, "школьнай сталасці" і да т.п.). 
Зрэшты і тут па-ранейшаму важнымі застаюцца праблемы асэнсаванага 
ўжывання псіхадыягнастычных методык і задача арганізацыі асобнай 
работы па рэфлексіі гэтых сродкаў і граматным "убудаванні" іх у пра-
цэсы навучання і выхавання. 

Справа ў тым, што тэсты разумовага развіцця ствараліся ў розны час, 
у розных адукацыйных сістэмах, абапіраліся на розныя навуковыя ўяў-
ленні пра разумовыя здольнасці, сфарміраваныя ў пэўных (розных!) 
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культурах, і, магчыма, у свой час былі эфектыўнымі. Але ж сёння змя-
нілася адукацыйная сітуацыя, узніклі іншыя ўяўленні пра інтэлект, на-
шы дзеянні падпарадкоўваюцца іншым задачам развіцця і г.д. Таму вы-
карыстанне нават адаптаваных тэстаў патрабуе ад псіхолага ізноў жа 
"рамачнай" работы, рэканструкцыі ўяўленняў, што знаходзяцца ў ас-
нове таго альбо іншага псіхадыягнастычнага сродку, праяснення ўлас-
ных зыходных прынцыпаў і прадпрымання спецыяльных намаганняў 
па зарганізаванасці гэтых прынцыпаў і падстаў. У адваротным выпадку 
можа атрымацца так, што мы вымяраем адно, тэст высвятляе другое, а 
ў выніку маем інтэрпрэтацыю з патроеным скажэннем рэчаіснасці! На-
сцярожаныя адносіны школы да псіхалогіі тады цалкам зразумелыя. 

Вядома ж, праблема псіхадыягностыкі прыведзенымі прыкладамі і 
разважаннямі не вычэрпваецца. Больш таго, тут неабходная асобная 
размова з удзелам педагагічнай грамадскасці, бо хоць сёння ў асяроддзі 
прафесіяналаў пытанні гэтыя і абмяркоўваюцца, але па-ранейшаму ля-
жыць на іх адбітак нейкай выключнасці і непадуладнасці розуму "про-
стых смертных". 

Праблема зарганізаванасці педагагічнай і псіхалагічнай дзейнасці да 
таго ж не абмяжоўваецца агульным абмеркаваннем сумесных мэт. 
Скаардынаваная дзейнасць апроч агульнай мэты патрабуе ад кожнага 
з "бакоў" выпрацоўкі асаблівай рэфлексійнай здольнасці, што дазва-
ляе канструяваць узаемадзеянне, назіраць за яго ходам, займацца 
ўпарадкаваннем. Сённяшнія педагагічная і псіхалагічная супольнасці, 
бадай што, такой задачы не ставяць і адпаведную здольнасць не 
фарміруюць. 
Ну а цяпер паспрабуем яшчэ раз узняць пытанні: якія ж вынікі можа 

мець псіхалагізацыя педагагічнай дзейнасці, дзе павінны быць 
сканцэнтраваны галоўныя намаганні і сродкі, калі мы сапраўды праг-
нем змен да лепшага ў нашай адукацыі? 

Напачатку зноў жа варта падкрэсліць, што ў любым выпадку ўста-
ноўка свядомасці педагога адрозная ад такой жа ў псіхолага. Псіхала-
гічную можна характарызаваць як "адэкватную" (тэарэтычную), педа-
гагічную — як "неадэкватную" (практычную). Звернемся да прыкладу. 

У адным класе псіхолагі вывучаюць зону бліжэйшага развіцця школь-
нікаў у вучэбнай дзейнасці, што дазваляе вызначыць іх магчымасці і 
перспектывы. Ва ўсякім разе так было паведамлена настаўнікам. Па 
выніках тэстыравання педагогам давялі, што вось гэтыя два вучні неў-
забаве павінны мець вялікія поспехі ў вучобе (на той час яны былі "се-
раднячкамі"). 1 дзіва: праз нейкі час школьнікі, названыя псіхолагамі, 
сапраўды сталі нашмат лепш вучыцца. 

Што ж адбылося? А адбылася змена ўстаноўкі свядомасці педагога. 
Бо сапраўдным аб'ектам даследавання былі не дзеці, а настаўніца. Яна 
пачала "неадэкватна" (у дадзеным выпадку больш высока) ацэньваць 
дзяцей, яе сацыяльныя чаканні былі пераарыентаваны на поспех, і тым 
самым стваралася прастора для росту і развіцця выхаванцаў. 
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Педагагічная ўстаноўка свядомасці, якую часта кваліфікуюць як 
"аптымістычную гіпотэзу", заўсёды мае ў аснове "пэўны дэфект ве-
даў". 3 падобнай думкай можна сустрэцца і ў А. С. Макаранкі, калі ён 
піша, што адчувае глыбокую ўдзячнасць да першых "горкаўцаў" за тое, 
што яны ўмелі так добра замятаць сляды многіх сваіх "злачынстваў", 
што захавалі ягоную веру ў чалавечую каштоўнасць калектыву, даз-
волілі глядзець у будучыню з аптымізмам. 

А цяпер звернемся да псіхалагічнай пазіцыі. Сутнасць яе, як ужо за-
значалася, — у імкненні да адэкватнасці, адпаведнасці нашых уяўлен-
няў рэчаіснасці, рэальнаму стану аб'екта. Каб атрымаць аб'ектыўную 
інфармацыю, псіхолаг карыстаецца спецыяльнымі навуковымі сродка-
мі, спосабамі даследавання, вядзе нарматыўныя супастаўленні, на ас-
нове сабраных звестак робіць прагноз і плануе неабходныя арганіза-
цыйныя і псіхатэхнічныя дзеянні. Страта адчування рэальнасці пагра-
жае тут проста разбурэннем мэтазгоднасці псіхалагічнай работы. 

Мяркую, што прыведзеныя прыклады наглядна ілюструюць не толькі 
рознасць, але і пэўны антаганізм педагагічнай і псіхалагічнай устано-
вак. Але ж калі пагадзіцца з прапанаванай логікай, то непазбежна паў-
стае цэлы шэраг пытанняў: што адбываецца ў педагагічнай дзейнасці, 
калі яе суб'ект — педагог — зойме пазіцыю псіхолага? Ці ўсведамля-
юць, што яны робяць, тыя псіхолагі, якія добранамерна і некрытычна, 
літаральна без разбору, тыражуюць псіхадыягнастычныя методыкі? 
Якім чынам адбудоўваць сёння педагагічную адукацыю, каб яе псіхала-
гічная складаемая не была разбуральнай? Хто і якім чынам зарганізуе 
дзейнасць псіхолага і педагога ў агульнай сістэме школьнай справы?.. 

Пытанні множацца геаметрычна. Адказы не могуць быць простымі... 
Але прадоўжым абмеркаванне праблемы ўзаемадзеяння педагогікі і 

псіхалогіі ў сувязі з уведзеным адрозненнем "адэкватнасць — неа-
дэкватнасць". Вырашацца яна можа на двух узроўнях: арганізацыі аду-
кацыйных працэсаў у школе і кіравання індывідуальнай педагагічнай 
і псіхалагічнай дзейнасцю. У цяперашнім выпадку прымальным ра-
шэннем можна лічыць падпарадкаванне дзеянняў псіхолага тым зада-
чам, якія дыктуюць агульная педагагічная канцэпцыя школы і функ-
цыі абслугоўвання псіхалогіяй "замацаванай за ёю" сферы. 
Ініцыятыва тут наўрад ці зыходзіць ад псіхолага, хоць момант пра-
фесіянальнага самавызначэння прысутнічае. Але хутчэй за ўсё такая 
дзейнасць разгортваецца ў прасторы кіравання школай, і ініцыятыва 
ідзе ад адміністрацыі. У яе кампетэнцыі знаходзіцца селекцыя 
псіхалагічнай інфармацыі і арганізацыя педагагічных намаганняў на яе 
падставе. У гэтым выпадку адбываецца свядомае "табуіраванне" для 
педагога некаторай часткі псіхалагічнай інфармацыі. Гэта, вядома, не 
звязана з недаверам да яго, а вызначаецца адрозненнем педагагічных 
і псіхалагічных задач. 

На ўзроўні ж арганізацыі індывідуальнай педагагічнай дзейнасці пы-
танне можа ставіцца найперш аб новым усведамленні педагагічнага 
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прафесіяналізму (як аб наяўнасці ў настаўніка сфарміраванай якасці, 
якую можна пазначыць: здольнасць да змены пазіцый). Так, праекту-
ючы сваю работу, сэнс і мэты будучай дзейнасці, педагог выступае ў 
ролі філосафа; калі ён ацэньвае стан аб'екта ўздзеяння, свае сродкі і 
здольнасці, то знаходзіцца ў пазіцыі псіхолага; і толькі ў сітуацыі не-
пасрэднага ўзаемадзеяння з вучнем настаўнік выступае з пазіцыі ўлас-
на педагога. Вядома ж, набытыя ўяўленні з пераходам з адной пазіцыі 
на наступную не знікаюць бясследна са свядомасці настаўніка. Але яны 
адступаюць на задні план (пазіцыя псіхолага) альбо захоўваюцца ў 
"знятым выглядзе" (пазіцыя філосафа). Змене пазіцыі пры гэтым 
павінен папярэднічаць акт самавызначэння педагога разам са зменай 
устаноўкі свядомасці. 

Такім чынам, хацелася б спадзявацца, што пашырэнне нашых 
уяўленняў аб праблеме ўзаемадзеяння педагогікі і псіхалогіі дазволіць 
нам кожны раз усё больш пранікліва бачыць рэчаіснасць адукацыі і 
прымяркоўваць свае дзеянні да гэтага новага бачання. 

А.РОLОNNІСОV сопsіdеrs а пеw рhenomenon іп the sуstет 
оf рublic еduсаtіоп — сrеаtiоп оf sсhооl рsусhоlоgісаl 
sеrvісе іп thе rерubliс. 
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