
загадчык кафедры педагопю 
мапстратуры Нацыянальнага шстытута адукацьн, 
кандидат педагапчных навук, 
дацэнт 

Аб праблеме приёмных 
i усыноуленых дзяцей 

у свеце 

У 70-ых i асабл'ша у канцы 80-ых гг. адбылюя глыбоюя структур-
ный змены у сацыяльнай i эканам/'чнай сферах, як/я прывял/ да 
зн'/жэння жыццёвага узроуню мнопх сямей. Беднасць, м/грацыя, 
беспрацоуе, канфл!кты на нацыянальнай глебе закранул! жыццё i лес 
вял/кай колькасцi сямей. Сацыяльным праблемам стала удзяляцца 
мала увап: старыя сютэмы падтрымю сямей распалюя i лрацягваюць 
распадацца, а новыя фарм!руюцца павольна i з цяжкасцю. У вышку 
пакутуюць бацьк: / асабл/ва дзец'к яюя не могуць сябе абаранщь. У 
апошн!я гады рэзка узрасла колькасць бяздомных дзяцей, дзяцей-
с/'рот, як/яадчуваюць патрэбу у паусядзённай матэрыяльнай, мараль-
най, пс/холага-педагапчнай дапамозе. 

— 89 — 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Дзяцей, як/я аказалюя у неспрыяльных умовах i экстремальных 
атуацыях, уладкоуваюць удз/цячыя мтэрнацш ц! /ншыя навучальна-
выхавауныя установы. Але побач а гэтым! установим/ як альтэрнатыва 
//и юнав'алi / юнуюць прыёмныя семЧ, кал1 дзяцей, яюя не маюць 
магчымасц/ расц/ / выхоувацца у роднай сям'/, бяруць на выхаванне 
у /ншую (новую) сям'ю. 

| ^an i заз1рнуць у псторыю чалавецтва, то можна убачыць: не 
адразу да дзяцей, яюя заставалюя без алею бацькоу, стал1 

прайуляць чалавечыя, гуманный адносшы. Толью у VI стагоддз1 (згод-
на кодэксу 1мператара Юсцш1ана) падюдыш быу аб'яулены свабод-
ным грамадзяжнам, а акт падкщвання разглядауся як звычайнае 
забойства. 

Гуманна адносщца да дзяцей, асабл1ва да падюнутых, пачынаюць 
з распаусюджваннем хрысц1янскага светапогляду. Для гэтых дзяцей 
адкрываюць выхаваучыя дамы; адны з ix юнавал1 за кошт урада, 
друпя — на сродю насельнщтва (абшчыны). Першы з таю'х дамоу быу 
створаны у Мтане у 787 г. apxienicKanaM Датэусам, 

У старажытнай Pyci ужо у XII стагоддз1 Уладз1м1р Манамах звяр-
тауся да грамадзян: "Всего же паче убогих не забывайте, но елико 
могуще по силе кормите и придавайте сироте". Апекаванне дзяцей, 
яюя заставался без бацькоу (cipor), i дабрачыннасць свята шанавал1-
ся. Указках, песнях, прымауках, прыказках знаходзкт адлюстраванне 
мтасэрныя аднос1ны людзей да дзяцей-cipor "Не пасц, не малюя, 
а дай прытулак с1раце", "За прытулак араты бог шчасце падае", 
"Чужое дз1ця прыноЫць шчасце у дом". 

На Pyci яшчэ да стварэння адзшай рускай дзяржавы уладкаван-
нем паюнутых, "niujHix" дзяцей займалася царква, а таксама княз1, 
яюя юравалюя у CBajx мтасэрных дзеяннях рэл1пйным1 i маральным1 
намерам1 i матывами 

У першых заканадаучых актах ("Саборным УлажэннГ -- 1649 г., 
"Указе" -- 1682 г.) знаходз1ги месца пытаны дабрачыннасц1, пошуку 
сродкау, догляду бязродных, юнутых дзяцей. У 1715 г. Пётр I выдае 
Указ аб стварэнн! у Маскве i т ш ы х гарадах пры цэрквах спецыяльных 
прыбудоу, "гошпиталей для зазорных младенцев", куды i прыност1 
немаулят. Таюя шп1тал1 будавалюя каля царкоуных агародж. Ула-
джванне у шппгаль ажыццяулялася тайна: падкщыша клал1 у спецы-
яльную калыску, якая была установлена у сцяне шп1таля. На чале 
кожнага такога штталя стаяла наглядчыца, якая даглядала дзяцей, 
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ажыццяуляла ix выхаванне. Кал| дзец|' вырастал!, ix пасылал1 на вучобу 
Ui аддавал1 на паслуп. 

Першыя выхаваучыя дамы быгн адкрыты у Маскве пры Новадзя-
вочым i Андрэеусюм манастырах. 

Пры Кацярыне II колькасць таюх дамоу для беспрытульных 
дзяцей павял1чылася. У Маскве бы^/ адкрыты Маскоусю Выха-
ваучы Дом з асобым шшталем для немаёмных парадз1х (1763 г.), 
ям быу пабудаваны па генеральнаму плану вядомага а с в е т н к а 
М.Бяцкога (Гл.: Смапна Л.1., Чэчат В.У. М т а с э р н а с ц ь у бела-
pycKix сем'ях / / Пралеска (дашкольнае выхаванне). -- 1992, 
№ 1 1 . -- С. 10--12). 

Сшод выстуту з адозвай да усяго духавенства Becui пропаведз! 
аб дабрачыннасц1 для выратавання няшчасных дзяцей. Прапаноува-
лася прыноамых немаулят здаваць прыватным асобам, каб тыя 
га давал i ix аж да уладкавання у выхаваучыя дамы. У адозвеынода 
было указание аб падрыхтоуцы у дзяржаве спецыяльна абучаных 
жанчын для выкормл1вання i выхавання няшчаснанароджаных дзя-
цей. 

Выхаваннем дзяцей займалюя галоуны наглядчык (мужчына 
сумленны, працавпы i жанаты, яю умела выхоувае дзяцей, ва-
лодае неабходным майстэрствам), i галоуная наглядчыца (сум-
ленная i разумная жанчына ва узросце ад 35 да 40 гадоу, якая 
выхоувала дзяучынак, а таксама дзяцей a6aix палоу ад 6 да 7 
гадо^). 

I хлопчыю, i дзяучыню ад 7 да 11 гадоу наведвал1 кожны дзень 
школу, дзе вучылюя адну гадз1ну. Хлопчыкау ад 11 да 14 гадоу 
навучал1 рамёствам, дзяучынак -- гатаваць ежу, шыць, пячы хлеб i да 
т.п. У 14--15 гадоу выхаванцы заканчвал1 навучанне "розным майс-
тэрствам". Выхаванцы выхаваучых дамоу i ix нашчадю 6bmi вольным!', 
ix забаранялася пераутвараць у прыгонных. Нават Kani выхаванец 
жашуся на прыгоннай, яго жонка станав|'лася свабоднай. Кал! у шлюб 
з прыгонным уступала выхаванка дома, яна заставалася вольнай 
(Гл.: Нечаева А. Лишних детей не бывает / / Семья и школа. 1991, 
- №12. - С. 5 2 - 5 3 ) . 

Напярэдадж Кастрычнщкай рэвалюцьм у Pacii па Ыцыятыве зем-
ства стваралюя мясцовыя апякунствы, у абавязга яетх уваходз1у кло-
пат аб бязродных дзецях свайго бл1жэйшага акружэння. Закон "Аб 
Апякунствах пры пачатковых школах" (1907 г.) замацоувау вы сака 
родныя функцьм мясцовых апякунствау, падахвочвау дабрачыннасць, 
якая уласщва чалавеку i прыносщь яму душэуны спакой i раунавагу 
у ЖЫЦЦ1. 

— 91 -

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Пасля рэвалюцьм уводзщца Дэкрэт абахове здароуя мац! i дзщяц 
(1918 г.). У 1919 г. быу падпюаны Дэкрэтаб аргашзацьм спецыяльнага 
м1жведамаснага Савета абароны дзяцей. 

У 1924 г. дзяржава падтрымала щэю аб наладжванж сямейнага 
патранату -- перадачы дзяцей на выхаванне у ceM'i. Сярод важней-
шых яго умоу указвалася на шырокае шфармаванне грамадскасц! аб 
патранаце i старанны адбор сямей з л1ку жадаючых узяць на выха-
ванне прыёмнае дз1ця. У 1936 г. пастановай Усерасмскага ЦВК i СНК 
аб парадку перадачы дзяцей на выхаванне (патранат) у ceM'i 
працоуных падкрэсл1валюя бескарыошвасць гэтай акцьи, гуманныя 
адносЫы да дзщящ, узятага у чужую сям'ю. У прыватнасц!, адзнача-
лася, што дзец'| не перадаюцца у ceM'i, дзе выплата за патранат 
з'яулялася б асноунай крыжцай юнавання, дзе маюцца алкаголт, 
наркаманы, людз1, яюя пакутуюць вострым! i заразным! захворван-
ням1, а таксама хворыя на эптепЫю. 

... У канцы XVII ст. нямецю прафесар i пастар Аугуст Франке, 
яю узначальвау Ыроцкую установу, 3pa6iy вывад аб неабходнасщ 
выхавання дзяцей-cipoT у сем'ях (размяшчау ix у майстравых 
людзей). 

1аган Песталоц|', зыходзячы з прыродамэтазгоднасц!, л(чыу, што 
дзщяц| перш за усё неабходна мац, сямейнае асяродцзе. На прак-
тыцы у грамадсюх прыютах для дзяцей ён укараняу стыль дамашняй 
абстаноую, сямейных адносш. 

Эва фон Цте-ВЫклер, якая атрымала ад бацью мтьённую спад-
чыну, у пачатку XX ст. будавала у Германи дамы для cipoT, У ix жыгп 
ад 10 да 15 дзяцей, яюх выхоувал!' манашк|' (дзец называл! ix "матуш-
кам!"). 

Януш Корчак (сапрауднае iMfl i прозвшча Г. Гольдшмщт) --
вядомы польсю педагог, урач-педыятр, дзщячы пюьменжк, грамадсю 
дзеяч — на аснове практычнага вопыту выхавання дзяцей у летжх 
каложях, "Доме cipoT" (1911 г.), дз!цячых прыютах "Дом cipoT" i "Наш 
дом" выпрацавау асабютую канцэпцыю дзяцнства i шляхоу фармн 
равання дз1цяц як асобы, якая выкладзена у кжзе "Як любщь дзя-
цей". Насуперак уяуленню, што малы -- толью будучы чалавек, а 
дзяцнства -- падрыхтоучы этап дарослага жыцця, Я.Корчак адстой-
вау щэю паунацэннасц! дзщяц! як чалавека, самацэннасщ дзяцтства 
як сапрауднага, рэальнага, паусядзённага, а не папярэдняга этапу 
"сапрауднага" жыцця. Ён выступау за поунае, свабоднае i паунацэн-
нае разв'щцё cm i здольнасцей кожнага, за фарм1раванне асобы 
маленькага чалавека у духу свабоды, дабра, прыгажосц1, самастой-
насц, з пачуццём уласнай годнасцк Дзщя разглядалася im як суб'ект 
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выхавання: "выхавання без удзелу у iwi самога дз1цяц1 не icHye". Таму 
у CBaix выхаваучых установах Я.Корчак стварау атмасферу добра-
зычл1васц1, узаемнай адкрытасщ i даверу, устойл1васц1 палажэння" 
малога, яго свабоды, задавальнення жтарэсау i патрйбнасцяу 
(асабл'1ва эмацыянальных), абараняу дзяцей ад настля i жорсткасц! 
з боку выхавацеляу i бацькоу. 

Педагог-гуманют выступау супраць "выхавацеляу-тыранау", яюя 
па прычыне ызкага духоунага узроуню больш клапоцяцца аб сва1м 
naKOi i выгадзе, чым аб лёсе i жыцц1 дзяцей, i таму падзяляюць ix на 
дзве асноуныя катэгорьи — "зручных" i "нязручных". 

"Нязручныя" - тэта: "самы малодшы, што жжэй звычайнага 
узросту; самы старшы, наравюты i крытычны; вялы, несабраны i 
кволы; i гарачы, i настырны. Дзщя, якое перарасло Ытэрнацкую 
дысцыплту.. . Дз1ця, у якога з вуха цячэ гной, ускочыла скула, злез 
ногаць, балщь галава, гарачка, кашаль. Дз1ця, якое павольна апра-
наецца, мыецца, прычосваецца, прымае ежу... Якое штомЫут^азвяр-
таецца да цябе з пытанням1, скардзщца, патрабуе, плача, кленчыць; 
якое не любщь кампани друпх дзяцей i назойлива цягнецца да цябе... 
Якое груба адказала, паскардзта каго-небудзь з тэхперсаналу, пас-
прачалася, пабтася... Уражл'шае i капрызнае... Омпатычны сва-
волы-нк... Вось выкрадальнт твайго часу, тыраны тваёй цярпл1васц1, 
ферменты твайго сумлення. Ты змагаешся з iMi, але ведаеш, што гэта 
не ix в1на"*. 

Пасля другой сусветнай вайны, у перыяд сацыяльных бедствау i 
страт, у 1949 г. аустрыйсю педагог Г.Гмайнер пачау будаваць у 
Аустрьн дз1цячыя вёсю (Kinderdorf). У ix c ipora жыл/ i выхоувалгся ва 
умовах, як!я был'| макамальна набл'|жаны да сямейных. У цяперашн'| 
час дзщячыя вёсю функцыяжруюць больш як у 120 кратах свету (у 
Рэспублщы Беларусь у п. Барауляны Мжскай вобласщ у 1995 г. была 
адкрыта падобная вёска). Г.Гмайнер, яю пасля смерц1 у 1986 г. быу 
названы "Чалавекам стагоддзя" (дарэчы, ён пахаваны у першай 
створанай iM вёсцы 1мсце; на мапле -- надпю: Гмайнер Герман 
(1919--1986) -- "бацька дзщячых вёсак"), стварыу фундамент сусвет-
най сютэмы выхавання дзяцей, яюя 6bmi пазбаулены сям'| i яюм 
вельм1 не хапала бацькоускай любов1, лаем, клопату, абароненао_и, 

* Корчак Я. Как любить ребенка: Книга о воспитании: Пер. с польск. --

М.: Политиздат, 1990. - С. 117-118. 
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павап. Ён стау стваральжкам новай мадэл1 дзщячай установы, якая 
адрозжвалася ад звычайнага дзщячага дома сямейным ладам жыц-
цядйейнасц1 малых i мацярок-выхавацельнид. У аснову гэтай мадэл1 
был такладзенычатырыпедагапчныя("сямейныя")прынцыпы: мац, 
браты i сёстры, дом, дзщячая вёска. На думку Гмайнера, дзец'| 
павшныжыцьзвычайнымнармальнымжыццёмсямЧ; стыльустановы 
максимальна павжен быць набл1жаны да стылю натуральней сямЧ; 
сям'юузначальваечулажадцанаядзецямжанчына.якуюянызцягам 
часу пачнуць называць мац1; у сямЧ будуць браты i сёстры, ix нельга 
раз'ядноуваць, як тэта раб1л1 у той час у дзщячых дамах. 

Выхаванне у дзщячых весках ажыццяулял1 мац-выхавацельнщы, 
яюя, па патрабаванню Г.Гмайнера, не павЫны мець мужа i уласных 
дзяцей. Як зауважае А.Брускова у KHi3e "Сям'я без бацькоу", без 
гэтых жанчын, яюя здольны разам з прафеаяй выбраць i лад жыцця, 
адрачыся ад сваёй уласнай сямЧ дзеля дапамоп чужым дзецям, яго 
мадэль была б неажыццяв!ма. Сам Гмайнер часта паутарау: "Крытз-
рыем для адбору нашых мацярок з'яуляецца не адукацыя, якую яны 
маюць, а чалавечыя якасц! ix характару... Я аддау бы перавагу 
пасведчанню аб сардэчных якасцях у параунанж з дыпломам аб 
адукацьп... Дабро выхоуваецца дабром, любоу ~ любоую". 

Стварэнне дзщячых вёсак садзейжчала зараджэнню новай гра-
мадскай аргажзацьи — Еурапейскага саюза SOS-Kinderdorf (у 1960 
г. быу прыняты яго Статут), яю быу хутка ператвораны у SOS-Kinder-
dorf-lnternational. 

Трэба адзначыць, што Гмайнер мадэль сваёй дзщячай установы 
не cTaBiy на першае месца, Kani гутарка iшла аб лесе дз1цяц1. 
Перавагу ён аддавау: усына^ленню дзяцей-cipoT, перадачы дзяцей 
у патранажную (апякунскую) сям'ю; у SOS-Kinderdorf трэба браць 
дзяцей, яюя не могуць быць Hi усыновлены, HI узяты у патранажную 
сям'ю*. 

У Заходняй Еуропе у апошжя тры дзесяцгоддз1 узрасла увага да 
праблемы выхавання прыёмных дзяцей. У прыёмных сем'ях, яюя 
вылучаюцца адданасцю дзецям, галоунай каштоунасцю становщца 
уменне займацца з iMi, разумець ix пачуцц, ушчваць паходжанне, 
асабл|'васц1 б|'яграфи, сацыяльных сувязей i акружэння. Але для таго, 
каб паспяхова выконваць свае агульначалавечыя мтасэрныя функ-

* Брускова Е.С. Семья без родителей: социально-педагогическая сис-

тема Германа Гмайнера, -- М.: Центр развития социально-педагогических 

инициатив, 1993. -- С. 7 2 - 7 3 , 83. 
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цьм па выхаванж дзяцей i падрыхтоуцы ix да самастойнага дарослага 
жыцця, прыёмныя ceM'i naBiHHbi адчувацьяк матэрыяльную падтрым-" 
ку, так i дапамогу спецыялютау (пс1ХОлагау, педагогау, сацыяльных 
педагогау i работжкау, урачоу, юрыстау i 1нш.). 

У 1979 г. у Оксфардзе (Ангшя) была заснавана м1жнародная 
аргажзацыя па праблемах прыёмных дзяцей (1ФКА), у якую уступта 
ужо звыш 60 K p a i H . Яе мэта -- стварэнне м1жнароднай камужкацый-
най i жфармацыйнай сетю для жфармацьн, стымуляванне i падтрым-
ка як спецыялютау, так i неспецыялютау па праблемах выхавання 
прыёмных дзяцей. 1ФКА выпускав "М1жнародны жфармацыйны бю-
летэнь 1ФКА", штогод праеодзщь м^жнародныя канферэнцьм (ix ужо 
адбылося 12), у яюх удзельжчаюць спецыялюты i неспецыялюты, 
члены маладзёжных аргажзацый, што аб'ядноуваюць прыёмных дзя-
цей, прадстаужю розных рэлИйных культур, прыёмныя бацью. На 
канферэнцыях галоуная увага удзяляецца абмену вопытам ycix 
удзельжкау. Г1рыярытэтным1 напрамкам1 XII канферэнцьм (Берлт, 
1994) стали сацыяльная i пал|'тычная салщарнасць Усходу i Захаду; 
жщыятыва спецыялютау у распрацоуцы i распаусюджванж эфек-
тыуных умоу i сродкау выхавання i навучання прыёмных дзяцей. 
Асноуныя мэты канферэнцьм: садзейжчацьузжкненню "моста" пам|'ж 
ведам1 спецыялютау i практычным вопытам прыёмных бацькоу, што 
прадстауляюць розныя культурныя ела! грамадства з розных краж; 
садзейжчаць пазаыуным пераменам у дзейнасц1 мнопх краж па 
праблеме выхавання прыёмных дзяцей; прыцягнуць увагу грамад-
скай думю да праблемы прыёмных дзяцей i прадаставщь адпаведную 
жфармацыю yciM зацкауленым асобам. 

У Швецьи, дзе аутар вывуча^ праблему прыёмных дзяцей, скла-
лася пэуная сютэма не толью па выхаванж у сем'ях cBaix дзяцей, a i 
па м1жнароднаму усынауленню. Ужо звыш 20 гадоу шведсюя сем'| 
усынауляюць дзяцей з MHorix KpaiH, у тым л к у i з Рэспубл1к1 Беларусь 
(на пачатак 1995 г. у шведсюх сем'ях расло i выхоувалася звыш 20 
тысяч дзяцей замежнага паходжання). У KpaiHe дзейжчае закон, яю 
вызначае правты м1жнароднага усынаулення. Пры Мшютэрстве са-
цыяльнага забеспячэння функцыяжруе Иацыянальны савет па м1жна-
роднаму усынауленню (НМУ). Усыноуленыя i родныя дзец1 маюць у 
сямМ аднолькавае юрыдычнае палажэнне, усе правы, у тым л1ку права 
на сацыяльнае забеспячэнне i атрыманне у спадчыну жылля i 
маёмасц1 бацькоу. 

Мясцовыя улады вызначаюць прыгоднасць i гатоунасць бацькоу 
да усынаулення, вывучаюць сямейныя умоеы. Kвaлiфiкaвaны супра-
цоужк па сацыяльных пытаннях, яю прадстауляе жтарэсы незнаёмага 

— 95 -

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



дзщяц, асабюта вывучае жыллёвыя умовы, грамадскае i фжансавае 
становшча бацькоу, матывы усынаулення. Пасля некальюх наведван-
няу i дэталёвага вывучэння сямЧ усынавщеля спецыялют робндь 
заключэнне аб магчымасц бацькоу забяспечыць дз1цяц1 найлепшы 
клопат i паунацэннае выхаванне. Пасля прыходу дз1цяц1 у новую 
сям'ю i да поунага афармлення усынаулення у адпаведнасц са 
шведсюм законам сям'я знаходзщца пад асобным кантролем з боку 
Кампэта сацыяльнага забеспячэння. 

У Стакгольме з 1969 г. працуе Цэнтр усынаулення Шведскага 
таварыства па аказанж м1жнароднай дапамоп дзецям. Цэнтр --
добраахвотная палпычная незалежная некамерцыйная аргажзацыя; 
толью 10% яго намаганняу ф1нансуецца урадам. Цэнтр усынаулення 
праводзщь сваю работу на прынцыпах абароны правоу дзяцей, яюя 
замацаваны у Канвенцьи аб правах дз|'цяц1. У статуце запюана, што 
Цэнтр усынаулення працуе: у ттарэсах кожнага дзщяц, якое мае 
патрэбу ва усынауленж у KpaiHe, дзе яно нарадзтася, ц за яе,межам1; 
так, каб кожнае усынауленне служыла Ытарэсам дзщяц; з мэтай 
распаусюджвання прызнання усынаулення як натуральнага шляху 
набыцця сям'1; для аказання абароны i падтрымю паюнутым дзецям 
i тым, яюх могуць паюнуць бацью. 

Членам! Цэнтра з'яуляюцца больш за 8 тысяч сямей Швецьн. I Mi 
было усыновлена 7 тысяч дзяцей. Савет Цэнтра складаецца з баць-
коу-усынавщеляу, яюя маюць вопыту пытанняхзаканадауства, сацы-
яльнага забеспячэння, пЫхалогн, урадавай адмшютрацьи. Цэнтр 
супрацоужчае з органам! улады i аргажзацыям!' у АзП, Лацнскай 
Амерыцы, Афрыцы i Еуропе (больш як з 20 KpaiHaMi). Васемнаццаць 
рэпянальных аддзяленняу Цэнтра ажыццяуляюць сувяз! пам1ж чле-
нам!, аргажзуюць сустрэчы дзяцей з розных краш, праводзяць наеу-
чанне бацькоу у форме дыскусм у трупах i з дапамогай розных курсау 
i гурткоу; Ыфармацьм для новых членау; для будучых усынавщеляу; 
курсау па уходу за дзецьм1; паглыблення ведау для бацькоу, яюя ужо 
маюць прыёмных дзяцей i iHiu. 

Цэнтр усынаулення распаусюджвае Ыфармацыю аб усынауленж 
дзяцей з iHUJbix KpaiH; прымае удзел у навучанж настаужкау i прадс-
таужкоу Ышых прафеа'й, яюя у працэсе сваёй работы будуць мець 
справу з усыноуленым1 дзецьм1, з'яуляецца Ыщыятарам даследчай 
работы; выдае 4aconic "Усынавщь". 

На ф о т а з д ы м к у : шведская сям'я, якая усынав'ша беларускага 
хлопчыка 1ллю 2,5 гадоу. 
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