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М1ЖНАРОДНЫ Г О Д СЯМ'1 

1 ЧЭРВЕНЯ - М1ЖНАРОДНЫ 
ДЗЕНЬ АБАРОНЬ I 

Правы дзщяци Яыя яны, хто павшен сачыцъ за ix захаваннем у сямЧ, дашколънай установе, 
грамадстве? Чаму правы, абвешчаныя Шжнароднай канвеццыяй аб правах дзщяцг ("Пролеска", NN 2—3, 
1991 г.) i Законам РэспублШ Беларусь "Аб правах дзщяцГ ("Праяеска, N2, 1994 г.) , не забяспечваюцца у 
поунай меры, што неабходна эрабщъ, каб документы працавалг? Сёння пра гэто разважаюць вучоныя 

Нацыяналънага тстытута адукацы1. 

У цывШзаваным грамадстве правы дадзены 
чалавеку ад нараджэння. Без ix ён не можа 
па^нацэнна жыць. Яны даюць магчымасць кож-
наму рэал1заваць свой розум, талент, задаваль-
нядь духо^ныя i шшыя патрэбы. 

Адмауленне, 1гнараванне або абмежаванне 
право- чалавека параджае сацыяльную, 
пал1тычную i маральна-гоихалапчную не-
стаб1льнасць i налружанаспь, канфлжты у гра-
мадстве i нават пам1ж KpaiHaMi. I, наадварот, ix 
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прызнанне i забеспячэнне стварае аснову для 
свабоды, справядл1васц1, усеагульнага Mipy. Вось 
чаму ва Усе часы, на працягу XX стагоддзя, 
асабл1ва пасля другой сусветнайлвайны, на пла-
неце щзе барацьба за правы чалавека. У 1945 год-
зс, кал1 была створана Аргашзацыя Аб'яднаных 
Нацый (ААН), 1цэя абароны право- чалавека ат-
рымала афщыйнае i усеагульнае прызнанне. У 
снежт 1948 года Генеральная Асамблея ААН за-
пвердзша i абвясщла Усеагульную дэкларацыю 
право? чалавека, у якой затсана, што "мацярын-
ства i дзяцшства даюць права на асобную апеку 
i дапамогу. Усе дзещ, як1я нарадзШся у шлюбе 
щ па-за шлюбам, павшны карыстацца аднолька-
вай сацыяльнай абаронай" (артыкул 25). 

Аднак у 60-80-я гады праблема абароны пра-
воу дзяцей, асабл1ва cipoT i тых, хто застауся без 
anexi бацькоу, паустала асабл1ва востра. I не 
толыа У СССР, у прыватнасщ У нашай рэс-
публщы, a i $ ппдых крашах свету, хаця У шэра-
гу ix ухо тады icHaBani спецыяльныя законы: у 
Фшляндьы — Закон аб дзедях, на Кубе — Ко-
дэкс аб дзедях i моладз1 i да тл. Дзяржауныя 
дзеячы, вучоныя, прадстаушю ААН распраца-
вал1 вел1зарнай значнасц1 м1жнародны даку-
мент, як! вызначыу адказнасць дзяржау за жыц-
цё, навучанне, выхаванне, па^нацэннае развщцё 
ycix дзяцей, — Канвенцыю аб правах дзщяш. 
Яна была прынята 20 лютапада 1989 года Гене-
ральнай Асамблеяй ААН i 28 лшеня 1990 года 
ратыфЬсавана Вярхоуным Саветам Рэспубл1к1 Бе-
ларусь. 

А У 1990 годзе у Нью-Йорку была прынята 
Сусветная дэкларацыя аб забеспячэнш выжыван-
ня, абароны i развщця дзяцей. У ёй акрэслены 
вострыя праблемы дзяцшства, паказаны магчы-
Macui KpaiH свету у ix вырашэнн1, пастаулены за-
дачи, замацаваны абавязацельствы па ix выка-
нанню. У прыватнасц1, адзначаецца, што мност-
ва маленыах жыхароу свету пакутуюць з-за ад-
сутнасш у ix дома, нешсьменнасш (100 мшьёнау 
не маюць базавай адукацш), голаду i эпдамШ 
(кожны дзень 40 тысяч паьираюць ад недаядан-
ня i хвароб), дэградацьп навакольнага асяроддзя 
(адсутнасць чыстай вады, дрэнныя саштарныя 
Умовы, наркаматя). 

19 лктапада 1993 года Вярхоуным Саветам Бе-
ларуа прыняты Закон РэспублШ Беларусь "Аб 
правах дзщяцГ. Ён грунтуецца на Канвенньп аб 
правах дзщящ i вызначае прававы статус 
дз1дяд1 як самастойнага суб'екта, наюраваны на 
забеспячэнне яго фiзiчнaгa, маральнага i ду-
хоунага здароуя, фарм1раванне нацыянальнай са-
масвядомасщ на аснове агульначалавечых каш-
тоунасдей сусветнай дывш1зацы1 У артыкуле 5 
зашсана, што "Усе дзец1 маюць роуныя правы не-
залежна ад паходжання, расавай i нацыяналь-
най прыналежнасщ, садыяльнага i маёмаснага 
становпдча, полу, мовы, адукацы1, адносш да 
panirii, месца жыхарства, стану здароуя i щшых 
акал1чнасцей, як1я датычацца дзщяц! i яго баць-
коу. РоУнай i усебаковай абаронай карыстаюцца 

дзец1, народжаныя У шлюбе i па-за iM". У ад-
HociHax да малых, я ш засталкя без баць-
коускай aneKi, Закон прадугледжвае ix усы-
науленне, уладкаванне у апякунскую (прыём-
ную) сям'ю або дзщячы дом сямейнага тыпу. 

Вывучэнне пытання аб забеспячэнш правоу 
дзщяш у сям! i дашкольных установах рэс-
публ1к1 паказвае, што у практылы выхавання 
ёсць ютотныя недапрацоукь Большасць ма-
леныах жыхароу. Бeлapyci не можа рэалхзаваць 
свае правы на паунацэннае разв1ццё 
(штэлектуальнае, духоунае, ф1з1чнае) з-за неспры-
яльных умоу у дашкольных установах, адсут-
Hacui неабходнай матэрыяльнай базы У сям'1; па 
прычыне маральнага, а нярэдка i фiзiчнaгa 
насшля над дзщём (макщца на увазе абмежаван-
не Hi нават поУнае блаюраванне 
штэлектуальнай, гульнявай, рухальнай дзей-
насщ, фiзiчныя naKapaHHi i да т.п.). Адсутшчае 
сютэма работы ва установах адукацьп па азнаям-
ленню з правам! чалавека i навучанню дзяцей 
умела карыстацца iMi на практыцы. 

Неабходны пэуныя меры, яюя б забяспечвал1 
рэал1зацыю правоу дзщяд1 Яны, ,на-наш погляд, 
могуць быць наступныя: -

1. Аргашзацыя выхавання малых у сям! i 
дашкольных установах у адпаведнасщ з пала-
жэнням1 Канвенцьи аб правах дзщящ, Сусвет-
най дэкларацъп аб забеспячэнш выжывання, аба-
роны i развщця дзяцей, Закона РэспублШ Бела-
русь "Аб правах дзщяцГ, дакументаУ i актау да 
яго. 

_ 2. Умацаванне матэрыяльна-тэхшчнай базы 
дзщячых садоу i сям!; стварэнне розных в1дау i 
тыпау дашкольных устаноу, я и я адпавядал1 б 
патрэбам дзяцей i бацькоу; дасягненне апты-
мальнай для разв1ддя i выхавання даш-
кольшкау напауняльнасц1 груп (з 1 да 3 гадоу — 
6-8 малышоу, з 3 да 5 гадоу — 8-10, з 5 да 6 га-
доу - 10-12). 

У мшулыя гады згодна з афщыйным1 
УстаноУкам1 узводз1л1ся пераважна буйныя 
дз!дячыя сады на 12-14 груп, як!я да таго ж 
был! перапоунены. Не стымулявалася бу-
даунщтва TaKix аб'ектау па 1ндывщуальных пра-
ектах, бо тыпавыя абыходзипся больш танна. 
Аказалася, што у такох садах цяжка стварыць 
спрыяльныя умовы для ф1з1чнага, разумовага, ду-
хоунага развщця дашкольшкау, а тэта не што 
iHmae, як прамое парушэнне ix правоу. Сёння 
Ужо адкрываюцца 5-6-грулавыя дзщячыя сады, 
што з'яуляецца прагрэс1унай з'явай. 

3. Стварэнне многаварыятыунай с1стэмы гра-
мадскага.дашкольнага выхавання у рэспублхцы, 
паколькх яна найбольш жыццяздольная У сучас-
ных сацыяльна-эканам1чных умовах. 

Навукова-метадычнае забеспячэнне розных 
вщау i тыпау дашкольных устаноу i сямЧ у 
апошшя гады ажыццяулялася лабараторыяй 
дашкольнага выхавання Нацыянальнага 
шстытута адукацы1. Распрацаваны праграмы i 
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метадычныя рэкамендацьп для дзщячых садоу з 
пбкхм рэжымам работы, сямейных (хатшх), сана-
торных, садоу, як1я вядудь пагЛ&бленую работу 
па мастацкаму выхаванню, дашкольных 
дзщячых дамоу, а таксама для бацькоу, як1я вы-
хоуваюць малых ад нараджэння да 3 гадоу дома. 

У падтрымцы з боку органау адукацъа, дзяр-

жауных i недзяржауных (камерцыйных) струк-
тур маюць патрэбу тыя, хто стварае альтэрна-
тыуныя дзщячыя установы, тым больш што пра-
ва на кнаванне ix разнастайных вщау i тыпау 
замацавана у Палажэнш аб дашкольнай устано-
ве (1992 г.). Пры гэтым неабходна забяспечыць 

педагогам i бацькам права, выбару пэуных праг-
рам выхавання i навучання, магчымасць праца-
ваць у адпаведнасш з ix канкрэтным! палажэн-
HHMi. 

4. Стварэнне прынцыпова новай сктэмы 
Узаемадзеяння педагогау з бацькам^ чые сыны i 
A04Ki не наведваюць дзщячага сада. У гэтых мэ-
тах адносна буйныя сады павшны функцы-
яшраваць не тольо як установы, дзе вы-
хоуваюць i навучаюць дашкольшкау, a i як наву-
кова-метадычныя цэнтры па аказанню неабход-
най дапамоп у сямейным выхаванш бацькам 
бл!жэйшага м1крараёна. 

5. Уключэнне пытанняу аб правах дзщящ, 
абароне ix гонару i годна сщ у праграмы пра-
фесШнай падрыхтоук1 кадрау для дашкольных 
устаноу, праграмы выхавання i навучання у 
дзщячым садзе. Гэта з'явщца асновай для 
лисвившш прычын парушэння недатыкальнасщ 
асобы дзщящ з боку дарослых, адказных за яго 
выхаванне. У педагапчных i пс1халапчных 
тэрмшах гэтае права можа быць адлюстравана 
як выхаванне у дзщяш самапавап, усведамлен-
ня уласнай значнасщ, самакаштоунасщ, як зада-
вальненне патрэбы у прызнанш гэтай значнасщ 
дарослым! i равесн1кам1. » 

Ва Удакладненш мае патрэбу i паняцце "неда-
тыкальнасць асобы" у дашкольным узросце. На 
наш погляд, яно naBiHHa уключаць усё, што звя-
зана з развщцём шдывщуальнасш кожнага 
дзщящ, стварэннем умоУ для самарэал1зацъп асо-
бы. Педагогу на практыцы неабходна умець уста-
наул1ваць суадносшы пам1ж свабодай, незалеж-
насцю дзщящ i ix разумным абмежаваннем у 
штарэсах яго самога. 

6. Растлумачэнне дзецям ix правоу i абавяз-
кау, што дапаможа iM будаваць зносшы з 
iHiHHMi малым! i дарослым1, абараняць свой го-
нар i годнасць, лепш разумець сваё "я". 

7. Укараненне асобасна арыентаванай мадэл1 
адносш выхавацеля i выхаванцау, наблхжэнне ха-
рактеру гэтых адносш да сямейных. 

8. Падтрымка гумашстычнага руху беларусюх 
сем'яу, як1 заснаваны на традыцыях народнай пе-
flaroriKi i нашраваны на адраджэнне 
м!ласэрнасщ i клопату аб cipoTax (ix усы-
науляюць, бяруць пад апеку, заб1раюць з дамоу 
дзщящ, дз1цячых дамоу, школ-штэрнатау у апя-
кунск1я сем! i дзщячыя дамы сямейнага тыпу). 
Сёння у Беларус1 у 23 дзщячых дамах сямейна-
га тыпу (17 гарадсюх i 6 сельск1х) жывуць i вы-
хоуваюцца 46 родных i 150 прыёмных дзяцей роз-
нага Узросту — ад некальк1х месяцау да 14-15 га-
доу. Нягледзячы на матэрыяльныя, бытавыя цяж-
касщ, з HKiMi сутыкаюцца гэтыя сем'1, тут ма-
лыя атрымл1ваюць галоунае — мацярынскую i 
бацькоускую любоу, пяшчоту, клопат. Яны адчу-
ваюць сябе абароненым^ маюць магчымасць 
шдывщуальна разв!вацца. Невыпадкова у 90% 
прыёмных дзяцей палепшылкя ф1з1чны стан i 
здароуе. 
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