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Дзщячы дом сямейнага тыпу (ДЦСТ)—адна з форм 
уладкавання у сям'ю дзяцей-cipoT i дзяцей, яюя эаста-
люя без бацькоускай апею, мае статус дзяржаунай уста-
новы i карыстаецца правам! юрыдычнай аообы. ЁН 
функцыянуе у выглядзе асобнай сямЧ, у якой агульная 
колькасць родных i прыёмных дзяцей, як правша, не 
перавышае 10 чалавек, u,i уваходзщь у састау дз1цячай 
вёсю (гарадка). Дзейнасць дзщячага дома сямейнага 
тыпу вызначаецца Законам РэспублМ Беларусь "Аб 
правах дз/цяцГ' (1993 г.), пастановай Савета Мжгстрау 
БеларуЫ № 204 ад 17 кастрычнка 1988 г. "Аб стварэнж 
у рэспублщы дзщячых дамоу сямейнага тыпу", прыкла-
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дным Палажэннем аб дзщячым доме сямейнага тыпу, 
якое зацверджана Загадам MiHicTpa адукацьп РэспублМ 
Беларусь № 232 ад 16 л1пеня 1993 г. 

Дзщячы дом сямейнага тыпу—тэта сям'я, у якой на 
поуным дзяржауным забеспячэнш выхоуваецца не 
менш 5 дзяцей-cipoT i дзяцей, яюя засталюя без апею 
бацькоу. Бацью-выхавальшю у адносЫах да дзяцей, яюх 
яны узял1 на выхаванне, выконваюць функцьп апекуноу 
(палячыцеляу). На працягу 6 гадоу (1989—1994 гг.) у 
БеларуЫ было створана 25 дзщячых дамоу сямейнага 
тыпу (19 гарадсюх i 6 сельсюх), у яюх пражывае i вы-
хоуваецца звыш 208 дзяцей (159 прыёмных i 49 родных) 
ва узросце ад некальюх месяцау да 15 гадоу. 

ВынМ нашай вопытна-педагапчнай работы паказва-
юць, што дзец1, яюя Bbipacni па-за сям'ёй, вельм1 скла-
даныя i своеасабл1выя. Глыбою адбгак на ix пачуцщ i 
паводзЫы накладваюць вынМ мацярынскай дэпрывацьм 
(ад англ. deprivation—пазбауленне, абмежаванне), г.зн. 
пазбауленне дзщящ магчымасщ непасрэдна зна-
ходзщца у кантакце з мац1, уступаць з ёю у адносшы i 
знос1ны. Працяглая дэпрывацыя, якая пачынаецца у пе-
ршы год жыцця дз1цяц1 i працягваецца да 3-х гадоу, звы-
чайна прыводзщь да вельм! цяжюх дэфармацый Ытзле-
ктуальных i i асобасных функцый, яюя практычна у да-
лейшым не паддаюцца выпрауленню. Наз1ранне за 
дзецьм1 ва узросце да аднаго года (ад 3—4 да 6—8 
месяцау), яюя 6bmi разлучаны з мащ, паказваюць, што 
для ix характерны таюя праяуленж, як плач, смутак, за-
думл1васць, хваравтасць, бяссоннЦа. Спыненне праця-
глай дэпрывацьм у ранжм дзЦячым узросце можа са-
дзейжчаць нармал1зацьм у знешжх паводзжах i у Ытэ-
лектуальных функцыях. Аднак моунае (давол1 часта i ма-
ральна-эмацыянальнае) развщцё цяжка "аднавщь", 
падняць на неабходны, пажаданы узровень. Зауважана, 
што, чым раней ва узросце ад аднаго года пазбавщь 
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дз1ця мацярынскай дэпрывацьм, тым больш нармальна 
будзе праходзщь яго далейшае развщцё i уся жыцця-
дзейнасць. 

Дзецям, яюя вырасл1 па-за сям'ёй, ва умовах ма-
цярынскай дэпрывацьм, характэрны наступныя асоба-
сныя рысы i якасцк 

—слабасць (павярхоунасць) сацыяльных сувязей i ад-
сутнасць разнастайных багатых сувязей з дарослым! i 
раунагодкам1; 

—безасобасныя адносшы да дарослых, няздоль-
насць да любов1 i павап акружаючых людзей; 

—адсутнасць уменняу тармажэння эмацыянапьных 
рэакцый; 

—абмежаванасць пазнавальнай i перцзптыунай 
функцый; 

—няздольнасць да багатых эмацыянальных перажы-
ванняу. 

Практыка сведчыць, што дзещ з таю'м "наборам" ад-
моуных якасцей часцей за тых, яюя вырасл1 у сямЧ, ста-
новяцца антыграмадсюм1 элементам!, некрытычна усту-
паюць у сувяз1, у тым л!ку i сексуальныя. Нярэдка жан-
чына безадказна нараджае дзяцей i не клапощцца пра 
ix, як у свой час бацька щ мащ не клапацтюя пра яе. 

Наша даследаванне сведчыць аб тым, што у дз1цячых 
дамах сямейнага тыпу асабл1ва востра стащь праблема 
маральна-эмацыянальнага выхавання, сутнасць якога за-
ключаецца у тым, каб сфарм1раваць у прыёмных дзяцей, 
яюя жыл1 ва умовах мацярынскай дэпрывацьм, правтьныя 
адноаны да бацькоу, акружаючых людзей, да caMi'x сябе. 
Иайбольш тыловым! пытанням! у аспекце маральна-
эмацыянальнага выхавання, з яюм1 сугыкаюцца практычна 
усе бацью-выхавальжю, з'яуляюцца наступныя: 

1. Устанауленне добразычл1вых адносж з прыёмным1 
дзецьмК Пераважная большасць прыёмных дзяцей ста-
ноуча адносяцца да бацькоу-выхавальжкау, асабл1ва да 
мащ, да яе родных дзяцей, 1'ншых членау сямМ. Аднак 
выдзяляецца катэгорыя прыёмных дзяцей, яюя з пер-
вых дзён знаходжання у новай сямЧ негатыуна, з пра-
яуленням1 элементау arp3cii адносяцца да бацькоу-вы-
хавапьжкау i Ышых членау сямЧ (таюя адноаны наз1ра-
люя 9 17 дзяцей са 180, у асноуным ва узросце ад 11 
да 15 гадоу). Вывучэнне паказвае, што падобныя адно-
Ыны залежаць ад узроставых асабл1васцей, узроуню вы-
хаванасщ дзяцей, вопыту ранейшых адноЫн, што был1 
сфарм1раваны у дзяржауных дзщячых установах. Адмоу-
ныя прывычю караняцца "у доупх радах умоуных рэ-
флексау" (Ш.Паулау) i узнауляюцца caMi па сабе. За-
дача бацькоу-выхавальжкау заключаецца у тым, каб 
зразумець вытою i праанал1заваць прычыны негатыуных 
адносЫ прыёмных дзяцей да людзей i весщ работу па 
устанауленж добразычл1васц1 у адноЫнах з прыёмным1 
дзецьм!. Станоучы эфект у гэтай рабоце прыносяць та-
юя шлях1 i сродю, як кантактаванне з будучым1 прыё-
мным1 дзецьм! у перыяд папярэджх наведванняу у 
дз1цячых дамах i школахчнтэрнатах, вывучэнне i улк 
абставЫ i умоу жыцця дзщяц! у ранейшай сям'! i дз1ия-
чай установе, наладжванне шчырых i сардэчных зносЫ 
з дзецьм! пры запрашэнж ix у сям'ю на некалью дзён 
у час кажкул, выхадныя i святочныя дж, анашз узаема-
адност прыёмных дзяцей з родным! i бл1зюм1 iM людзьм! 
(братам1, сестрам^ мацяркам!, дзядулям! i бабулям!), 
правядзенне з дзецьм1 сумесных працоуных спрау, 
гульняу i святау, праяуленне натуральнай мацярынскай 
i бацькоускай любовь клопату, ласю, дапамоп, а та-
ксама прытрымл1ванне адзЫых патрабаванняу з боку 
бацькоу i ycix членау сямЧ да родных i прыёмных дзяцей. 

2. Пашырэнне сферы зносж прыёмных дзяцей як 
дзейснага сродку ix маральна-эмацыянальнага развщця 
i узбагачэння. У дзяржауных дз1цячых установах дзец1 
пастаянна знаходзяцца у знос|'нах з адной групай рау-
нагодкау. Гэта прыводзщь да таго, што у ix амапь не 
разв!ваюцца щ вельм! слаба разв1ваюцца навыю зноЫн, 
умение уступаць у зноЫны э незнаемым! людзьм!, вы-
рашаць разнастайныя жыццёвыя сггуацы!. Як правша, 
дзецям з дз1цячых дамоу i школннтэрнатау характэрны 
"зносшы-абвжавачанне", "зноЫны-самаабарона". Уста-
раненню у прыёмных дзяцей гэтых негатыуных якасцей 
садзейжчаюць пашырэнне сферы ix зносЫ i навучанне 
навыкам зноЫн: а) у новай сямЧ—з мащ, бацькам, дзя-
дулем, бабуляй, шшым! членам! сямЧ; б) у новай сямЧ— 
са ceaiMi братам1 i сёстрам1 (бацью-выхавальжю знахо-
дзяць ix у розных дзщячых установах i аб'ядноуваюць у 
дз!цячыя дамы сямейнага тыпу; в) у дзщячым садзе i 
школе—з нянькам^ выхавальн1кам!, педагогам!, вучням1; 
г) у гуртках, студыях, секцыях, клубах, дз1цячых ар-
ган1зацыях—а раунагодкам1, педагогам!, трэнерам). 

3. Правядзенне мэтанаюраванай работы па мара-
льна-палавой асвеце i адукацьп той катэгорьн прыёмных 
дзяцей, якая набыла вопыт сексуальных скрыуленняу 
(скажэнняу), што быу узяты iMi у сем'ях бацькоу-алка-
гол1кау, прастытутак, з "традыцый", яюя звязаны з ня-
правшьным1 аднос1нам! да дзяучынак пэунай катэгорьм 
падпеткау у дз!цячых дамах. Практыка паказвае, што 
станоучыя BbiHiKi у маральна-палавым выхаванн1 прыё-
мных дзяцей даюць наглядны прыклад паважл:вых, кла-
патшвых, дал!катных аднос1н бацью i мащ; устанауленне 
гуманных i паважл1вых адносш пам!ж бацькам! i дзецьм!, 
пам!ж хлопчыкам1 i дзяучынкам1. Важным з'яуляецца ар-
ган1зацыя разнастайных вщау дзейнасц! дзяцей (пазна-
вальнай, працоунай, гульнявой, мастацкай, спартыуна-
аздарауленчай) непасрэдна у сям'!, у сумеснай рабоце 
сямЧ i школы, а таксама ждывщуальная работа бацьк1 
з хлопчыкам!, мащ—з дзяучынкам!, i арган1зацыя баць-
кам! шдывщуальных кансультацый i гутарак для дзяцей 
у спецыял!стау (урачоу, пс1холагау), рэал1зацыя ix рэка-
мендацый у працэсе сямейнага выхавання. 

4. Выхаванне беражл1вых аднос!н да рэчау i хатняй 
маёмасщ. Як сведчаць нашы Ha3ipaHHi i дадзеныя баць-
коу-выхавальн1кау, большасц1 прыёмных дзяцей улас-
щвы "варварсюя аднос1ны да рэчау i адзення", "няуме-
нне берагчы рэчы i хатнюю маёмасць". Гэта щзе ад таго, 
што у дз!цячых дамах i школах-!нтэрнатах дзец1 усё 
атрымл!ваюць у гатовым выглядзе, не бачаць грошай i 
не умеюць ix л1чыць, не маюць уяулення аб бюджэце, 
не разумеюць, што у выраб рэчау, адзення i маёмасц! 
укладзена чапавечая праца. Таму вопытныя бацьк1-вы-
хавальн1ю у мэтах выхавання беражтвасщ у прыёмных 
дзяцей выкарыстоуваюць так!я cpoflKi i прыёмы: 1) пры-
цягненне дзяцей да вядзення сямейнага бюджэту, пла-
навання грашовых расходау на тыдзень i месяц, пакупю 
рэчау, адзення, прадметау хатняга ужытку; 2) выдача 
дзецям грошай для асабютых пакупак; 3) удзел дзяцей 
у добраупарадкаванж кватэры, спальных, гульнявых па-
кояу ! куточкау; 4) выраб сумесна з бацькам1 неабхо-
дных рэчау для хатжх патрэб (падставак, вешалак для 
адзення, скрынак для абутку, клетак для птушак) i ся-
мейных падарункау (альбомау, шкатулак, сурвэтак, ваз); 
5) вырошчванне гародн1ны i кветак; 6) навучанне дзяцей 
у гуртках тэхжчнай i мастацкай творчасщ, юных экола-
гау, натурал!стау, народных умельцау. 

(Працяг будзе) 
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