4. Ориентация на индивидуальное исполнение или групповые формы работы. В современных организациях, какими бы ни были цели и задачи, для достижения результата
важным является работа в команде. То есть все решения принимаются коллегиально,
но общую стратегию развития разрабатывает руководство.
5. Уровень поощрения соперничества людей как внутри организации, так и за ее пределами. Разумное соперничество и конкуренция всегда способствуют как сплочению
коллектива корпорации, так и укреплению межкорпоративных контактов и связей.
6. Уровень стабильности, т.е. надежность или постоянные изменения и стремление к
дальнейшему развитию. Стабильность напрямую связана со степенью готовности
к риску. Если общество стремится к устойчивому развитию, то в корпоративной
культуре на первое место должна выйти готовность к изменениям, что сопряжено с
возрастающей степенью грамотно просчитанного риска.
Проанализировав некоторые аспекты общества риска, можно утверждать, что в современном обществе риск возникает как социокультурная основа развития общества. Общество
риска активно влияет на функционирование корпоративной культуры. Над человеком и
над коллективом царит риск, который формирует основу их деятельности. Корпоративная
культура может влиять на человека, только когда она сама стала частью риска.
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Выхаваўча-адукацыйны працэс раннесярэднявечнага
грамадства (VI – сярэдзiна XIII ст. н.э.): да пытання
пра спецыфiку перыяду
В.А. Пiлецкi,
Мiнскi унiверсiтэт кiравання, г. Мiнск, Беларусь
ekonhistbel@mail.ru
Як паказала праведзенае даследаванне, спецыфiка названай стадыi эвалюцыi выхаваўчаадукацыйнага працэсу — у яе пераходнасцi. У гэты час адбылася карэнная трансфармацыя
ў выглядзе пераходу ад першабытна-абшчыннай (iнiцыяцыйнай), агульнай для ўсiх без
выключэння падлеткаў родавага грамадства, формы перадачы грамадска значнага вопыту
да сярэднявечнага тыпу выхавання i адукацыi. Апошнi быў абумоўлены наяўнасцю школы як
новай формы выхаваўча-адукацыйнага працэсу, а таксама наяўнасцю спецыфiкi сацыяльнапрафесiйнага зместу, метадалогii i форм яго засваення.
Калi зiрнуць цалкам на пачатковую гiсторыю выхаваўча-адукацыйнага працэсу ў межах
Беларусi, то варта адзначыць, што гiстарычна першая (чалавечая), «стыхiйна-iнiцыяцыйная»
форма выхаваўча-адукацыйнага працэсу развiвалася прыблiзна на стадыi ранняй родавай
арганiзацыi грамадства. Яе важнейшай асаблiвасцю была немэтанакiраванасць набыцця дзецьмi жыццёва-неабходных ведаў. Засваенне грамадскага вопыту адбывалася ў паўсядзённым
жыццi i ва ўмовах непазнанага навакольнага свету. Дзецi ў той час яшчэ не пазiцыянiравалiся адносна сваiх бiялагiчных бацькоў. Яны мелi статус «агульнаабшчынных» для ўсiх
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членаў родавай супольнасцi. Адбывалася гэта на фоне складвання парна-шлюбных палавых
адносiн i на матрыярхальнай сацыяльнай аснове. Каб стаць паўнапраўнымi грамадзянамi i
быць прызнанымi роўнымi сярод дарослых членаў абшчыны, юнакi павiнны былi публiчна
прадэманстраваць свае фiзiчныя здольнасцi, цярплiвасць i ўменнi пры выкананнi грамадска
значных спраў. Такiмi ў той час былi паляванне, рыбная лоўля, збiральнiцтва ды iншыя
заняткi.
З’яўленне наступнай ў гiсторыi, «мэтанакiравана-iнiцыяцыйнай» формы выхаваўчаадукацыйнага працэсу адпавядае перыяду развiтай родавай арганiзацыi першабытнага
грамадства. Храналагiчна яе фармiраванне на тэрыторыi Беларусi супадае з новакаменным
векам (неалiтам). У археалагiчнай перыядызацыi гэта 5—2-е тысячагоддзi да н.э. Якiм
чынам перадавалiся веды ў самы раннi перыяд мэтанакiраванага выхаваўча-адукацыйнага
працэсу? Сказаць адназначна (на дадзеным узроўнi развiцця гiстарычнай навукi) пакуль
немагчыма. Хутчэй за ўсё гэты занятак яшчэ не быў канкрэтна аддзелены ад паўсядзённага
жыцця, i iм, як сцвярджаюць этнографы, якiя вывучалi праблемы выхавання ў сучасных
рэлiктавых народаў, займалiся ўсе дарослыя члены родавага калектыву.
Этапу разлажэння родавай арганiзацыi грамадства (2-е тыс. да н.э. — V ст. н.э.) i
станаўлення феадальных адносiн у дахрысцiянска-язычнiцкую эпоху (VI—Х стст. н.э.)
адпавядала форма выхаваўча-адукацыйнага працэсу, якую вучоныя-фалькларысты зафiксавалi ва ўсходнеславянскiх народаў на прыкладзе дзейнасцi так званых «лясных» [1], цi
«мужчынскiх» [2], дамоў. Цяпер ужо падрыхтоўка падрастаючага пакалення станавiлася
жыццёва неабходнай для грамадства справай. Узровень развiцця грамадства ўжо быў
настолькi высокi, а колькасць ведаў, назапашаных грамадствам, настолькi вялiкая, што без
спецыяльнай падрыхтоўкi малады чалавек не мог стаць паўнапраўным членам грамадскай
супольнасцi. Гэты перыяд развiцця выхаваўча-адукацыйнага працэсу адметны сярод iншых
i тым, што ўпершыню ў гiсторыi чалавецтва перадача падрастаючаму пакаленню жыццёва
неабходных ведаў ажыццяўлялася спецыяльнымi людзьмi, у спецыяльна адведзеных месцах,
з адпаведным рэлiгiйна-мiстычным i абрадава-рытуальным забеспячэннем.
У перыяд зараджэння дзяржаўнасцi на тэрыторыi Беларусi i хрысцiянiзацыi беларускiх зямель, пачынаючы з VIII—Х ст. н.э., распачаўся перыяд пераходу ад першабытных
агульнаабшчынных (iнiцыяцыйных) форм узроставай сацыялiзацыi падлеткаў да школьнарэлiгiйнай практыкi перыяду Сярэднявечча. У гэты час адбылося з’яўленне паняцця «школа». На працягу пэўнага перыяду першыя школьна-рэлiгiйныя структуры яшчэ суiснавалi з
абшчынна-iнiцыяцыйнымi формамi падрыхтоўкi дзяцей. Разам з тым само грамадства падверглася аб’ектыўна-гiстарычнай трансфармацыi. Замест аднароднай сацыяльна-маёмаснай
першабытнай структуры, абумоўленай нiзкiм узроўнем развiцця прадукцыйных сiл, пачало
зараджацца сацыяльна-класавае грамадства. Гэта адразу ж змянiла сiтуацыю ў выхаваўчаадукацыйным працэсе. Новыя сацыяльна-класавыя групоўкi (сяляне-абшчыннiкi, рамеснiкi,
племянная знаць, што паступова феадалiзавалася, i язычнiцкiя жрацы) адразу ж пачалi
арганiзоўваць свае ўласныя формы перадачы грамадска значнага вопыту дзецям. Да таго
ж сам змест выхавання i адукацыi пачаў набываць, акрамя агульначалавечых (што было
раней), сацыяльна-прафесiйныя параметры.
У асяроддзi кожнай з новых сацыяльна-класавых груповак з’явiлiся спецыфiчныя навыкi i ўменнi, якiя мелi каштоўнасць толькi для прадстаўнiкоў дадзенай канкрэтнай групы
насельнiцтва. Iншым яны былi зусiм непатрэбныя або нават шкодныя (цi нават зусiм
недазволеныя для разумення — ажно да сакрэтнасцi). Так, напрыклад, меў прыкметы
сакрэтнасцi пэўны пералiк прыёмаў грамадска-iдэалагiчнага ўздзеяння жрацоў на супляменнiкаў. Iнфармацыяй для вузкага кола феадальнай арыстакратыi былi элементы палiтычных
навыкаў, патрэбныя прадстаўнiкам кiруючага кола вузкага феадальна-княжацкага асяроддзя. Сваiмi спецыфiчнымi навыкамi валодала i сацыяльна-прафесiйная група рамеснiкаў,
прычым у рамеснiкаў розных спецыялiзацый былi свае ўласныя прыёмы, метады i «хiтрасцi»
прафесiйнага майстэрства.
У гэтых умовах ранейшы падыход да ўзроставай сацыялiзацыi падлеткаў, якi быў прымальны ў часы маёмасна-аднароднага першабытнага грамадства, страцiў сваю каштоўнасць.
Формы i змест выхаваўча-адукацыйнага працэсу, такiм чынам, змянiлiся пад уплывам
агульна-гiстарычных фактараў. З’явiлiся новыя падыходы да арганiзацыi перадачы вопыту.
I сам вопыт, сацыяльна-каштоўны для тых цi iншых груп сярэднявечнага грамадства,
аказаўся дыферэнцыраваным. У перыяд IX—XIII стст. у выхаваўча-адукацыйным працэсе Беларусi з’яўляецца новая (хрысцiянская) форма падрыхтоўкi дзяцей. У летапiсных
крынiцах яна атрымала назву «школа вучэння кнiжнага». Гэта былi ўсходнехрысцiянскiя
(праваслаўныя) рэлiгiйна-iдэалагiчныя школьна-палiтычныя ўстановы. Важнейшай мэтай,
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якая ўскладалася на iх царквой, была катэхiзацыя (распаўсюджанне царкоўна-хрысцiянскай
дактрыны) у асяроддзi мясцовага насельнiцтва. Школы арганiзоўвалiся феадальнымi, рэлiгiйнымi i свецкiмi палiтычнымi ўладамi, зацiкаўленымi ў хрысцiянiзацыi жыхароў сваёй
краiны, часцей за ўсё насуперак волi насельнiцтва [3, с. 53]. Акрамя катэхiзацыi яны мелi
мэту падрыхтоўкi нiжэйшага звяна царкоўна-iдэалагiчнай iерархii — прыходскiх святароў.
Задачы стварэння вышэйназваных устаноў былi наступныя:
а) фармiраванне сацыяльнай базы царквы як апоры феадалiзму ў асяроддзi мясцовага
насельнiцтва;
б) распаўсюджанне ўсходнехрысцiянскай (праваслаўнай) дактрыны;
в) барацьба з язычнiцтвам i традыцыйнымi формамi падрыхтоўкi падрастаючага пакалення, што дзейнiчалi ў папярэднi перыяд.
На гэтым этапе разам са «школамi вучэння кнiжнага» ў межах тэрыторыi Беларусi яшчэ
iснавалi ранейшыя, традыцыйныя, дахрысцiянска-язычнiцкiя формы перадачы вопыту.
Перш за ўсё гэта былi агульнаабшчынныя «лясныя», цi «мужчынскiя», дамы. Там арганiзоўваўся комплекс перадынiцыяцыйнай падрыхтоўкi падлеткаў (што ўключаў паведамленне iм
важнейшых дасягненняў грамадства ў вытворча-здабытковай сферы i духоўна-абрадавай
культуры), а таксама ажыццяўлялiся iнiцыяцыйна-экзаменацыйныя выпрабаваннi моладзi.
Але гiстарычная перспектыва ўжо была не на iх баку. Агульнаабшчынныя формы паступова адышлi ў нябыт. Агульначалавечы змест выхаваўча-адукацыйнага працэсу пачаў
перадавацца ў сялянска-рамеснiцкiх, жрэчаскiх i феадальна-княжацкiх формах. А духоўнаiдэалагiчнае i маральна-псiхалагiчнае выхаванне падлеткаў ажыццяўлялася ў катэхiзiчных
«школах вучэння кнiжнага».
Литература
1. Лурье, С.Я. Дом в лесу / С.Я. Лурье // Язык и литература. — М.: АН СССР, 1932. — С. 159—193.
2. Пропп, В.Я. Мужской дом в русской сказке / В.Я. Пропп. — Ленинград, 1939. — С. 174—198.
(Ученые записки ЛГУ. Серия филологических наук; вып. 1).
3. Повесть временных лет / РАН; подгот. текста, пер., статьи и коммент. Д.С. Лихачева; под ред.
В.П. Адриановой-Перетц. — СПб.: Наука, 2007. — 668 с. (Серия «Литературные памятники»).

Формационная и цивилизационная парадигмы развития истории
и общества
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Минский университет управления, г. Минск, Беларусь
В классической форме формационная концепция развития общества была представлена
в марксистской философии в середине XIX века.
Классики марксизма заявили о необходимости материалистического объяснения истории в противовес господствующим в то время идеалистическим воззрениям. За идейными
побуждениями отдельных людей они выявили объективные законы, общие для всего исторического процесса развития человечества. Из большого многообразия социальных явлений
ими был выделен определяющий материальный фактор — способ производства материальных благ, лежащий в основе периодизации исторического процесса развития через
смену общественно-экономических формаций: первобытнообщинной, рабовладельческой,
феодальной, капиталистической и коммунистической.
В формационной концепции развития общества смена общественно-экономических формаций происходит в результате возникших в способе производства материальных благ противоречий между новыми производительными силами и устаревшими производственными
отношениями. Непосредственное выражение эти противоречия находят в классовой борьбе
противоположных антагонистических классов, разрешение которых осуществляется посредством социальных революций, приводящих к замене одной общественно-экономической
формации другой. Не случайно классики марксизма называли социальные революции
локомотивами развития истории.
В последнее время в связи с обоснованием цивилизационного подхода к развитию
истории ряд исследователей выразили критическое отношение к формационному членению
общества. Они считают, что в рамках формационной парадигмы не учитывается роль
субъективного фактора, а сама история развития общества представлена как объективный,
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