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Дадзеныя археалогп, этна-
графи, фалькларыстыю свед-
чаць аб тым, што разам з гра-

мадствам на працягу ycix перыядау 
яго развщця. фун'кцыю выхавання 
пастаянна ажыццяуляла сям'я як 
пярв1чная мш1мальная грамадская 
ячэйка, якая "заснавана на шлюбе, 
кроунасваяцкк адносшах людзей, 
на агульнасщ лобыту, узаемнай ма-
ральнай адказнасщ i-сацыяльнай 
неабходнасщ у ф!з1чным i духоу-
ным выхаванш чалавека". 

Выхаваучая роля сямЧ як прас-
цейшай i найстаражытнейшай фо-
рмы сямейнай аргашзацьй з мома-
нту яе зараджэння засноувалася i 
засноуваецца на природных 
(шстынктыуных) 1мкненнях i дзе-
яннях чалавека. Натуральнасць це-
снага сумеенага жыцця, задаваль-
ненне патрэбнасцей, згуртаванасць 

"штарэсау старэйшых i малодшых 
членау сямЧ заключаюць у сабе не-
ацэнныя магчымасщ у выхаванш 
падрастаючага пакалення. У сем'ях 
усталёуваецца непарыуная жывая 
сувязь асобных пакаленняу i 
адкрываецца ушкальная магчы-
масць зберагчы чалавека ад неаб-
ходнасщ кожны раз пачынаць свой 
жыццёвы вопыт спачатку. Мена-
вгга у сямЧ усё багацце жыццёвага 
вопьпу, ведау, уменняу i навыкау 
перадавалася ад аднаго пакалення 
да другога, ад бацькоу да дзяцей з 
дапамогай натуральных i спрадве-
чна дзейсных спосаба^—жывога 
прыкладу старэйшых, паказу iMi 
узору, вобраза жыццядзейнасщ 
члеНаьу сямЧ, пераймання (iMiTaea-

ння), практычнага навучання, па-
вап да продкау. 

Аб асаблгвасщ перадачы дзецям 
жыццёвага вопыту, працоуных 
уменняу, элемента^ практычных 
"ведау" сведчаць дадзеныя археа-
логп i этнаграфи, яюя паказваюць, 
што у першабытным грамадстве 
ужо у першыя гады жыцця дзяцей 
бацьк1: а) давал1 IM карысныя 
звеспа аб навакольным свеце; б) 
вучьип на пракгыцы карыстацца 
прыладам1 працы; з)^уключал1 у 
кнуючую сютэму адносш пам1ж 
людзьм1. У 11 гадоу бацыа рыхта-
вал1 ix да пасвячэння у паунапрау-
ныя члены абшчыны—шщыяцьп 
(ад лац. initiatio—здзяйсненне, 
учыненне ташства). 

Сямейнаму выхаванню, у цэлым 
шстытуту сямЧ як важнейшаму 
элементу дзяржавы i сямейна-
шлюбным адносшам вучоныя i 
дзяржа^ныя дзеячы удзялял! 
пшьную увагу з самых старажы-
тных часоу. Каштоуныя щэ1 i пала-
жэнш мы знаходз1м у працах прад-
стаунжоу антычнай фшасофп (Са-
крат, Дэмакрыт, Цыцэрон, Платон, 
Арыстоцель),'асноуныя з яюх зво-
Дзяцца да наступнага: 1) сям'я— 
неабходны элемент дзяржавы, яе 
зыходная ячэйка: "кожная сям'я 
складае частку дзяржавы" (Арысто-
цель); 2) стварэнне сям'; з'яуляе-
цца, з аднаго боку, абавязкам ко-
жнага грамадзяшна перад дзяржа-
вай, а з'другога,—сям'я неабходна 
i самому чалавеку^ бо кал1 ён 
пакщае пасля сябе дзяцей i укукау, 
"ён... застаецца вечна бессмяро-

тным" (Платон); 3)сям'я павшна 
даваць дзяржаве найлепшых дзя-
цей, да чаго маладыя муж i жонка 
сур'ёзна рыхтуюцца у той праме-
жак часу, пакуль дзещ у ix яшчэ не 
нарадзшся; 4) у выхаванш дзяцей 
трэба захоуваць меру, не ужываць 
надга суровых метадау, але i не да-
пускаць, каб дзщя расло разбала-
ваным i распешчаным; аднак пры 
любым уздзеянш на дзщя, асабл1ва 
пры пакарант, дарослыя не знева-
жаюць яго самалюбства, разумеюць 
дзщячыя патрэбы i if-парэсы. 

Швейцарсга педагог 1-Г.Песта-
лоцы першачарговую ролю у ся-
мейным выхаванш адводзщь мащ, 
ён Л1чыць яе найпершай i галоу-
нейшай выхавальнщай, што здо-
льна "закласщ правильную пачуц-
цёвую аснову маральнага выхава-
ння чалавека". Асновы для усяго 
даступнага прыродамэтазгоднага 
маральнага развщця дзщящ закла-
дваюцца у сям'i як " свяцтшчы 
храма маральнай прыроды чала-
века"; "...развщцё чалавечага роду 
зыходзщь з. моцнага, неадольнага 
1мкнення да задавальнення пачуц-
цёвых патрэб. Мацярынсюя грудз1 
супакойваюць першую буру пачуц-
цёвых жаданняу i выклжаюць лю-
боу... У дзщяц1 разв1ваецца зародак 
любов1 да людзей, зародак -брацкай 
любов1". 

• .Другая катэгорыя вучоных та-
ксама была гфыхшы-пкам сямей-
нага выхавання, якое ажыццяуля-
лася б з дапамогай спёцыяльна 
падрыхтаваных гувернёрау, 
карм1целек, начальн1ц, выха-
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.альшкау, настаушкау, педагога^, 
эункцьп яюл яны убачьии у гар-

мангчным развщщ дзщящ, асабтва 
у маральна- эстэтычным i ф1з1чным 
(французе^ урач, свяшчэншк i 
анатам Ф .Рабл е ) ; у выхаванш 
дзщящ не стольга вучоным, кольга 
адукаваным чалавекам... яю б 
"абагащу i упрыгожыу сябе зну-
тры" (фраццузсга.фиюсаф М.Ман-
тэнь); у выхаванш духовна здаро-
вых дзяцей з "цвёрдай воляй, з 
умением стрымл1ваць неразумныя 
жаданш i юраваць сабой", "сапрау-
дных джэнтльменау ", ягая маюць 
"здаровы дух у здаровым целе" 
(англшема фшосаф i педагог 
ДжЛок). 

Вучоныя з трэцяй катэгорьп, 
хаця i не адмаулялюя ад сямейнага 
выхавання, усё ж аддаваи перавагу 
грамадскаму выхаванню дзяцей па-
сля 5—6 гадоу (яны бьии упэунены, 
што дзщя да 5 гадоу павшна зна-
ходзщца з мащ: гэта усеагульная 
"патрэбнасць црыроды") у розных 
тыпах дзяржауных устаноу (ста-
ражытнарыМсга педагог Квшты-
л1ян, ггальянсю фшосаф Т.Кампа-
нела, французская фшосафы i гра-
мадсюя.дзеячы Д.Дзщро, К.А.Гель-
вецый, Л.М.Лепеляцье, англшега 
фшосаф i педагог Р.Оуэн i шш.). 
"Дзщя,.якое выкармлена 1рудзьм1, 
перадаецца на апеку начальнщ, 
кат гэта дзяучынка, щ начальшка, 
кал! гэта хлопчык", навучаецца аз-
буцы, гульням, мовам (Т.Кампа-
нела); пубтчныя школы адкрыва-
юцца "для тагах дзяцей, бацьга ягах 
не могуць несщ расходы на дама-
шняе выхаванне щ па сваи заня-
тках Пазбаулены магчымасщ вы-
хоуваць дзщя" (Д.Дзщро); Р.Оуэн 
стварыу для дзяцей i бацькоу цэлую 
с!стэму выхавауча-адукацыйных 
устаноу (дзщячы сад—пачатковую 
школу—школу для падлеткау, ягая 
працавал1,—клуб для дарослых 
"Новы шетьггут для фармфавання 
характару") i л^чыу, што толыа 
ранняя агульная адукацыя, усе-
агульнае выхаванне i праца зробяць 
дзщя "карысным членам грамад-
ства", вырасцяць "новага чала-
века", i, тагам чынам, "недаскана-
лае чалавецгва ператворыцца у но-
вую расу людзей" 

.Чацвёртая катэгорыя адстойвала 
щэю гарматчнага спалучэння, уза-
емасувяз1, узаемадзеяння сямей-
нага выхавання з грамадегам. Ся-
род ix русгая педагоп П.Ф.Капце-
рау, Н.К.Крупская, П.Ф.Лесгафг, 
М.М.Рубшштэйн, К.Д.Ушынсга, 

С.Т.Шацга, украшсияА.С.Мака-
ранка, В.А.Сухашпнсю, беларусгая 
1.Д.Гарбачэусга, М.В.Радзев1ч. На-

*ват самая добрая сям'я як бтжэй-
щае грамадскае асяродцзе не naei-
нна абмяжоуваць выхаванне 
дзщящ вузгам колам дамашняга 
жыцця. У той жа час грамадскае 
выхаванне аказваецца сапраудным, 
jcani яго nbrraHHi "становяцца гра-
мадсим1 пытанням! для ycix i ся-
мейным! пыташмш для кожнага" 
(К,Д.Ушынск1);. "щэальна нар-
мальная асоба" выхоуваецца з да-
памогай "сямейна-школьнага вы-
хавання", з улжам таго, "у ягам вы-
глядэе дзщя прыходзщь у школу i 
якая сувязь icHye пам1ж яго раней-
шым сямейным жыццём i тым ты-
пам, да якога яго можна аднесщ 
пры з'яуленш у школе: ... крываду-
шны, славалюб^вы, дабрадушны, 
забггы-мякю, забпы-злосны, пры-
гнечаны" (Ц.Ф.Лесгафт); "выхоу-
ваюць не толыа асобныя людз1, вы-
хоувае увесь сямейны уклад, увесь 
школьны уклад" (Н.К.Крупская); 
праз выхаванне дзяцей у школе па-
ралельна ажыццяуляецца дабратво-
рны выхаваучы уплыу на ix семЧ, 
на духоуны патэнцыял, маральны 
кл1мат, сямейныя адносшы 
(1.Д.Гарбачэусга); "выхоувае усё: 
людз1, рэчы, з'явы, але перш за усё 
i больш усяго — людз1. 3 ix на пер-
шым месцы—бацыа i педагог!" 
(А.С.Макаранка); "найбольщ пау-
нацэннае грамадскае выхаванне— 
гэта школьна-сямейнае" (В.А.Су-
хамл1нси). 

Традыцыйная педагогжа амаль 
да канца 80-х гадоу разглядала па-
няцце "выхаванне", у там Л1ку i 
выхаванне дзяцей у сямЧ ("сямей-
нае выхаванне", "дамашняе выха-
ванне"), як уздзеянне (якое ар-
ган!завана, сгаравана, спланавана) 
з боку выхавальткау, педагогау, 
бацькоу, прадстаушкоу грамад-
скасщ на дзяцей з мэтай падрьехто-
Ук1 ix да грамадскага жыцця, пра-
дукцыйнай працы, выканання 
сацыяльных функцый. Такую тра-
ктоуку выхавання з пазщьа выха-
вальтка, педагога, бацьга, дзяр-
жавы мы знаходз1м у кожным па-
дручнжу, дапаможн1ку,. слоугпку, 
спецыяльных .працах па педаго-
гщы. 

На аснове, щэД! прынцыпау гу-
матстычнай neflaroriici i гума-
HicTH4Haft схстэмы выхавання 
(прызнанне асобы дз1цящ вышэй-
шай сацыяльнай каштоунасцю; па-
вага да ушкальнасщ • i свое-

асабл1васщ -кожнага, дзадщ; адно-
сшы да дзщящ як да суб'екта ула-
снага развщця; апора у выхаванш 
на нацыянальныя традыцьп бела-
рускага народа, яго культуру, 
нацыянальна-эстэтычную абра-
днасць, прывычк1, звыча! i норавы) 
у сучасны момант "выхаванне" 
трактуецца як працэс паунацэннага 
развщця асобы дзщящ, фа^рава-
нне яе культуры, марат, адносш да 
свету, навакольнай прыроды i ко-
смасу, грамадства, людзей i самОи 
сябе; стварэнне спрьшльных умоу 
для такога развщця i адносш; пры-
чым фаршраванне разумеецца не 
як. зрешняе уздзеянне на асобу, а 
як абуджэнне яе унутранай па-
трэбы у адпаведным мысленн1, 
дзейнасщ, пачуццях. 

, . У CTpaT3rii рэфармаваннЯ 
сктэмы выхавання i Канцэпцьп 
адукацьи i выхавання у Беларус!, у 
ягах ставщца мэта стварьщь нацы-
янальную сютэму выхавання на 
аснове дыялектычнай узаемасувяз! 
нацыянальнай культуры i агульна-
чалавечых каштоунасцей, хэтая ,гу-
машетызная трактоука выхавання 
знаходзщь сваё удасканаленне i да-
лейшае развщцё. Адзначаецца, што 
"у цэнтры выхаваучай сютэмы зна-
ходзщца непауторная асоба дз1ЦЯ1и 
з яго патрэбам1, жаданням1, 
iMKHemraMi, турботат, паусядзён-
най жыццядзейнасцю"; асоба аду-
каваная, творчая, нацыянальна 
свядомая, маральна i фiзiчнa зда-
ровая. 

Псколап пры разглядзе выхава-
ння як працэсу уздзеяння на дзщя 
з мэтай фарлправання яго асобы 
адзначаюць, што пры традыцый-

, ным падыходзе "эфектыунасць вы-
хаваучага працэсу будзе залежаць 
ад умення дарослага благараваць 
патрэбнасц1 дзщяц1 i яго здоль-
насц1 навязаць уласную думку, вы-
карыстоуваючы увесь даступны ар-
сенал нащеку: метады унушэння, 
пераканання, прымусу, заахвочва-
ння-пакарання". У вын1ку такога 
"уздзеяння" i такой блаюроук1 па-
трэбнасцей у дзщяц! магчымы неу-
ратычныя расстройствы, фар.\«ра-
ванне непаунацэннасщ, безадка-
знасщ i iHm. Выхаванне як працэс 
узаемадзеяння пры педагаггчна 
правшьным Kampojii з боку, даро-
слаг% дае магчымасць Д31цяц1 "раз-
Bieanna, асвойваючы усё новыя i 
новыя спосабы задавальнення па-
трэбнасцей". Пазщьы дарослага -у 
адносшах да дзщящ naeimra грун-
тавацца на трох асновах: 1) ус-

49 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



памшах аб ceaix эмацыянальных цця i адсутнасщ даступных форм адносшах да дзяцей. Аднак пры-
перажывайнях i рэакцыях у розных догляду дзяцей; ажыццяуленне кметиа даво;и значная колькасць 
сггуацыях узаемадзеяння з даро- ч ранняй сацыяшзащыг дзяцей у ' сем'я^, у яюх пануе мац!, нават Kani 
слымГ у дзящнстве; 2) усведамленш * большасщ сем'яу сумесна з гра- f сямЧ пражывае бацька. У такой 
ушкальнасщ асобы д з щ я щ , мадск1м1 установам! i службам!, спуацьи мащ як работища, гаспа-
разуменштаго, што яно inn гае—не хаця у канцы 80-х—пачатку 90-х дыня, выхавальнща пераносщь 
такое, як дарослы; 3) здольнасщ гадоу стала узрастаць колькасць ' псисафЬшлапчныя перагрузю, што 
"апусцщца у паводзшах да узроуню сем'яу, як1я самастойна выхоува- негатыуна уздзейшчае на яе сама-
дзщящ i будаваць свае адносшы з юць i навучаюць дзяцей у раншм адчуванне, адносшы з дзецьт, у 
iM на ровных". узросце. Дадзеныя статыстык! цэлым на сямейнае выхаванне. 

Зыходзячы з сутнасщ, характэ- сведчаць, што У Беларуа смяро- Моцны уплыу на сямейнае вы-
рных асабл^васцей сямейнага выха- тнасць перавысша нараджаль- хаванне аказвае i камуткатыуная 
вання, адзначаных вышэй канцэ- насць, спышуся прырост на- функцыя, якая заключаецца у за-
птуальных палажэнняу педагога^ i сельтцтва. У аснове гэтай трыво- давальненш. патрэб членау сямЧ у 
ncixonaray аб гумашстычным пады- жнай з'явы зауважаюцца чатыры зносшах i узаемаразуменн!. Дасле-
ходзе да асобы дзщящ i яго выха- асноуныя прычыны: першая—па- даванш паказваюць, што фарм1ра-
ванш, мы вызначаем паняцце "ся- гаршэнне сацыяльна-эканам1чных, ванне сацыяльных уетановак, ары-
мейнае выхаванне" у шыроим i экалапчных i матэрыяльна-быта- ентацый, эмацыянальнай куль-
вузк!М (выхаваучая дзейнасць баць- вых умоу жыцця сем'яу (закрыццё туры, маральнае i пс1хафхз1чнае 
коу) сэнсах слова. У шыроим сэнсе дзщячых дашкольных устаноу, па- здароуе чалавека знаходзяцца у 
слова сямейнае выхаванне з'яуляе- вел!чэнне платы за утрыманне у ix прамой залежнасщ ад характару 
цца асабл^вай зыходнай формай дзяцей, рост цэн на харчаваНне, унутрысямейных зносш, ад мара-
сацыял1зацьп i выхавання дзяцей, адзенне, абутак, спартыуныя i льна-пс^халапчнай атмасферы у 
якая арган!чНа спалучае аб'екты- музычныя тавары, цащад гульш, СямЧ, як1я непасрэдна уздзейтча-
уны уплыу нацыянальнай куль- плата за навучанне па 1нтарэсах i юць на сямейнае выхаванне. 
туры, традыцый, звычак, норавау схигьнасцях у асобных навучальных Ва умовах сучаснай сацыяльна-
народа, сямейна-бытавых умоу i установах, за аздарауленне i правя- эканам1чнай i маральна-пс1ха-
працэс узаемадзеяння бацькоу з дзенне вольнага часу у пазашколь- лапчнай напружанасщ узрастае 
дзецьм1 з мэтай ix паунацэннага ных установах); другая—страх роля рэкрэатыунай функцьп, якая 
развщця. самк бацькоу i дзяцей перад бу- сюравана на аказанне матэрыяль-

Пад сямейным выхаваннем як дучыняй; трэцяя—эгаютычныя на- най i маральна-пахалапчнай дапа-
выхаваучай дзейнасцю бацькоу cTpoi асобнай катэгорьп бацькоу, Mori, умацаванне шлхаф[з1чнага 
HaMi разумеецца узаемадзеянне яюя жадаюць бестурботна правееni здароуя ycix членау сямЧ, аргашза-
бацькоу з дзецьм1, якое заснавана асабютае жыццё, без клопату пра цыю ix здаровага ладу жыцця i 
на роднаснай i н т ы м н а - э м а ц ы я - будучых дзяцей; чацвёртая—страта вольнага часу. Аказанне дапамоп 
нальнай (мизкасщ, любов1, кло- сям'ёй ceaix важнейших функцый, мащ, якая растрачвае штодня шмат 
паце, павазе i абароненасщ дзщящ асабл1ва рэпрадукцыйнай, выха- ф1з!чных i духоуных сш, дзецям, 
i якое садзейшчае стварэнню спры- ваучай, у чым паВшна дзяржава, непрацаздольным, састарэлым, ня-
яльных умоу для задавальнення па- якая доуп'час "адвучвала" бацькоу моглым членам сям'1 i родз!чам за-
трэбнасцей у pa3Biuui i самара- ад сямЧ i ад выхавання дзяцей. ключае у сабе вял^зныя патэнцы-
звщщ нацыянальна свядомай, ду- Эканам1чная функцыя сямЧ у яльныя| магчымасц1 у сямейным 
хоуна, маральна i {нтэлектуальна ' сучасных умовах пашырылася, дзя- выхаванн!. 
падрыхтаванай асобы. куючы разв1ццю сямейнага па- Уласна выхаваучая функцыя сямЧ 

Сямейнае выхаванне абу- драду, удзелу сем'яу у прадпры- сюравана на ажыццяуленне сацы-
мoyлiвaeццa TbtMi важнейшым1 мальнщкай i 1ндывщуальнай пра- ял1зацьц падрастаючага пакалення, 
функцыям1, як1я выконвае суча- цоунай дзейнасщ, развщцю сямей- на задавальненне членау сямЧ у па-
сная сям'я. Асноуныя функцьп нага садаводства, агароднщтва i трэбнасщ бацькоуства i мацярын-
сямЧ (рэпрадукцыйная, эка- падсобных гаспадарак, што стано- ства, у зносшах з дзецьт, у ix выха-
нам1чная, рэгулятыуная, ка- уча уздзейшчае як на паляпшэнне . вант як людзей, грамадзян, дра-
мун!катыуная, рэкрэатыуная, вы-' дабрабыту сямЧ, так i на сямейнае цаушкоу, сем'яншау, у самарэал1за-
хаваучая) цесна звязаны пам1ж са- выхаванне (атрыманне дзецьмд цьи лепшых станоучых якасцей 
бой, пастаянна узаемадзейн1чаюць;, першых працоуных навыкау; выха- бацвкоу у сва!х дзецях. У выхаваучай 
змяняюцца i узбагачаюцца пад ванне павап да працы бацькоу, функцьп сям'1 зауважаехща з'яуле-
уплывам розных абставш i факта1 родз1чау, шшых людзей; набыццё нне складанасцей i цяжкасцей у су-
рау. Так, рэпрадукцыйная функ- вопыту у плане клопату i дапамоп часным выхаванш дзяцей, асабл1ва 
цыя, якая звязана з узнауленнем бацькам, братам, сёстрам, рауна- ва узросце И—15 гадо^; у нала-
жыцця, нараджэннем дзяцей, пра- годкам; атрыманне уменняу у пла- джванш з iMi зносш; у гумашзацьи 
цягам фамип1, чалавечага роду, су- наванш i вядзенш сямейнага бю- жыццадзейнасщ i абароне ix штарэ-
вяз1 пакаленняу, у сучаснай бела- джэту, сямейнай гаспадарю). cay i право-, у выкарыстанш новых 
рускай сям'1 змяншася i мае свае У сучасных сем'ях Рэспублна шляхоу, сродкау i форм выхавання, 
спецьк|ичныя асабл1васц1: 1мкне- Беларусь, дзе паступова замацоува- а таксама у пераасэнсаванн1 тых, 
нне да устошивай тэндэнцьи мала- ецца дэмакратычны стыль аднос^н, што назапашаны у папярэдшя гады 
дзетнага тыпу рэпрадукцыйнасщ рэгулятыуная функцыя ажыццяу- у Беларус! i у народнай сямейнай пе-
сямЧ па црычыне пагаршэння ляецца праз маральныя нормы, дагопцы беларусау. 
сацыяльна-эканам1чных умоу жы- асабкть! аутарытэт бацью i мащ у (Працяг будзе) 
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