
im ' Любоу Ц| 

В.У.Чэчат, патрабавальнасць? 
кандыдат педагап ч-

ных навук 

Пастаноука праблемы 

У выхаванн! дзяцейзаусёдывостра ста'щьпытаннеабтым, штопав1ннабыцьнапер-
шыммесцы—дабрыня, любоу ц/ строгасць, патрабавальнасць. Адвырашэння гэтага, 
на першы погляд, сямейнага пытання залежыць вырашэнне мнопх праблем грамад-
ства. 

l/ani бадью выхоуваюць дзяцей тольк: 
дабрынёй, прычым пастаянна пату-

раюцьуа'м ix патрэбам, запытам, капры-
зам, тады у сямЧ, а значыць i у грамадст-
ве, абавязкова з'явяцца людзп яюм бу-
дуцьхарактэрны таюя якасц1, як пакорль 
васць, бязволле, а таксама усёдазволе-
насць, непавага да тшых людзей, люба-
ванне сваёй персонай, адкрыты, схава-
ны ц| вытанчаны эга1зм. Уяв(м адваротнае: 
бацью выхоуваюць дзяцей толью строгас-
цю, пастаянна патрабуюць нешта выкон-
ваць, кантрапююць кожны ix крок, пры 
гэтым праяуляюць незадаволенасць i па-
дазронасць. Тады у сям' i, а значыць i у гра-
мадстве, з'явяцца людз1, яюм стануць ха-
рактэрны крывадушнасць, падазронасць, 
грубасць, агрэЫунасць, недысцыгиинава-
насць, 1лжывасць,жорсткасцы дат.п. 

Дзе ж знаходзщца правтьны адказ на 
пастауленае пытанне? Большасцьайчын-
ных i замежных вучоных, педагогау, баць-
коу адказваюць на яго так: "У выхаванж 
дзяцей неабходны адначасова i любоу i 
патрабавальнасць, ix аргажчная узаема-
сувязь i узаемадзеянне". Таю адказ пац-
вярджае i народная мудрасць: "Люб'| дз'идя 
так, каб любв1 не ведала", "Люб'| дзщя, як 
душу, i калац|, як грушу", "Kani Maui сына 

песщць, пятлю на шыю гатуе", "Дай дзе-
цям волю, то сам улезеш у няволю". 

Для чагож дзецям патрэбна 
бацькоуская любоу 

Часта можна пачуць, што дзецям 
заусёды патрэбна бацькоуская, асабл1ва 
мацярынская, любоу, ix паусядзённая до-
бразычл1васць, ix пяшчота i ласка, клопат, 
дапамога. Для чаго ж яны патрэбны? Маг-
чыма, ix можна нечым замянщь? 

.. .У Францьн был1 створаны узорныя ясл! 
3 найстражэйшым выкананнем прав'ш ririe-
ны. У ix змяшчаш' дзяцей з бедных сямей. 
Спецыялюты л1чыл1, што у гэтых яслях у 
стэрыльных умовах дзещ будуць пауна-
цэнна разв1вацца, pacui здаровым1. Ацнак 
BbiHiKi атрымапюя самыя нечаканыя: дзец|" 
горш разв'шалюя, здароуе ix не паляпшала-
ся. Чаго ж не хапала у гэтых узорных яслях? 

Адказ адназначны: "Дзецям не хапала 
таго, што яны атрымл1ваюць у сямЧ, — 
бацькоускай любвГ. Нават дарослы ча-
лавек без любв! бывае сумным, неак-
тыуным, незадаволеным. Дзщяжбез ма-
цярынскай любв!, асабл1ва ва узросце ад 
4 да 15 месяцау, сур'ёзнахварэе. Kani У 
гэтым узросце дзщя не атрымае неаб-
ходнай мацярынскай любвЬ то пазней, 
ужо у школьныя гады, яно можа стаць 
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абыякавым да Ышых, агрэЫуным, 
жорстюм. 

...Вось яю прыклад прыводзщь фран-
цузе^ спецыялют па выхаванн|' дзяцей 
Лоране Пэрну у кжзе "Маленью свет ва-
шага дз'щяц!". Адна маладая жанчына 
мела двух дачок i вельм1 хацела на-
радзщь сына. Аднак у яе нарадзтася 
трэцяя дачка. Жанчына была расчарава-
на. Яна забяспечыла малодшую дачку 
yciM неабходным, але не любта яе. 
Дзяучынка ужо у ранжя гады адчувала 
сябе няшчаснай, што адбтася на яе 
развщцК 3yciM маленькай яна не бачыла 
усмешю мац1, не адчувала яе пяшчотных 
рук, кал! вучылася хадзщь; не чула яе 
ласкавага голасу, кал1 вымауляла пер-
шыя словы. У вын1ку усё у яе было запа-
воленым: (усмешка, (хадзьба, iMOBa... 

Для дз1цяц'| дашкольнагаузростулюбоу i 
ласка мац|", бацью, станоучае эмацыя-
нальнае адчуванне у сям'!—самая вяпкая 
каштоунасць. Для яго усё гэта больш 
важна, чым матэрыяльны дастатак ui мод-
нае адзенне. Для дз1цяц1 большае значэн-
не маюць пяшчотная бацькоуская любоу, 
ласкавыя узаемаадносшы. 

Паназ1райце за CBaiMi дзецьм1 i вы 
зауважыце, як яны, асабл1ва у дашколь-
ным i малодшым школьным узросце, 
часта дапытваюцца, ui любще вы ix. Для 
чаго гэта iM патрэбна? Для таго каб ад-
чуць абароненасць, упэуненасць, над-
зейнасць свайго становшча у сямейным 
м!кракалектыве, наогул у жыцц1. Кал! 
дзещадчуваюць любоу, ласку, клопат, то 
у ix праходз1ць пачуццё страху, зжмаюц-
ца трывожнасць, неспакой, зн1кае 
няупэуненасцьудзеяннях1учынках. 
Значнасць любв|" для дзяцей ранняга 

узросту 
У першыя месяцы жыцця дзщяц1, Kani у 

яго фармуюцца самыя неабходныя 
жыццёвыя навыю, Maui не павшна паю-
даць яго, разлучацца з iM на доуп час. 
Але у жыцц1 бываюць i разлую. Вучоныя 
(Л. Пэрну i iHш.) выдзяляюць 3 ix стады i. 

Першая стадыя. Разлука працягваец-
ца ад 8 да 15 дзён. У гэты час адны дзец» мо-
гуць "замкнуцца", стаць uixiMi, маукл'|вым1, 
абыякавым!, !ншыя пачынаюць плакаць, 
крычаць, капрызн1чаць. У час кармлення, 
пераапранання, купання яны праяуляюць 
смугак, трывогу. У дн'| разлую з Maui дз1ця 
губляе апетыт i сон. Са зваротам любячай 

Maui дз!1_1Я хутка прыходз!ць у нармальны 
стан. 

Другая стадыя. Разлука працягваец-
ца некальк! тыдняу. У гэты перыяд у 
дз1цяц! могуць з'явщца расстройствы 
страун1ка, ipBOTa, агульнае недамаган-
не. Maui вяртаецца, i дз1ця праз некалью 
дзён прыходзщь у норму. Але у яго па-
водз!нах застаюцца неспакой, трывож-
насць, кал1 мац1 адсутн!чае. Пасля пера-
жытай разлую (сапрауднай драмы) дз1ця 
пачынае плакаць нават тады, кал! Maui 
апранае пап!то, каб кудысьц! выйсц!. 

Трэцяя стадыя. Разлука працягваец-
ца больш за 4 месяцы. Такая працяглая 
разлука з Maui мае для дзщяц! сур'ёзныя, 
часам непапрауныя, BbiHiKi, пасля чаго 
яно будзе мучыцца усё жыццё. У яго 
з'явщца нервовасць, падазронасць i да 
т.п. Падобныя рысы, як сведчаць на-
3ipaHHi, прысутн1чаюць утых дзяцей, яюя 
доуп час был! пазбаулены мацярынскай 
любв!, паю'нуты Maui ui выхоуваш'ся бес-
сардэчным1людзьм1. 

Практычныя парады мац| 
1. Не расставайцеся з дзщем ранняга 

узростунатэрм1н, большы задватыдн!. А 
Kani вам усё жтрэбаадлучыцца, паюдай-
це малогазтым!, хтояголюб1ць,—бабу-
ляй, сястрой ui з любым Ышым чалаве-
кам. Прычым аддавайце перавагу не 
таму, хто мае навык абыходжання з 
дз1цем, але абыякавы да яго, а таму, хто, 
хаця i не умее добра абыходзщца з 
малым, але чыстасардэчна люб1цьяго. 

2. Пры вяртанн!'да дзщяц1 не перажы-
вайце, Kani яно будзе разгубленым, рас-
строеным, не падыдзе да вас. За перы-
яд, Kani вы адсутжчаш, яно прывыкла да 
[ншага чапавека, з яюм яму было добра. 
Неспяшайцесязаадз!ндзеньвярнуцьда 
сябе прывязанасць. Неабходны 2—3 
тыдн!, пакуль малое зноу прывыкне да 
вас. 

3. Кал! вы зауважыл1, што у дз!цяц! 
з'явт1ся дрэнныя звычк!, не спяшайцеся 
адразу выпрауляць ix. Жыццё малога не 
вынос1ць рэзк!х перамен. 

4. Kani вы працуеце, пак'щайце дз'щя на 
кагосьц! з родных, бл'|зюх, няньку. 

5. Кал! вы аддаеце малога у ясл'|, яму 
трэба дапамагчы прывыкнуць да новага 
рэжыму. Прывыканне будзе паспяхо-
вым, кал1 сёстры i нян1 праявяць цеплы-
ню, увагу, пяшчотнасць. 
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Значнасць любв1 для падлеткау, 
юнакоу i дзяучат 

У падлеткау, юнакоу, дзяучат баць-
коусюя любоу i ласка таксама застаюцца 
на першым месцы. Kani ix у сям'| няма ui 
не хапае, дзещ адстаюць у жтэлектуа-
льным i эмацыянальным развщц!. На-
прыклад, кал! у дзщящ няма сямЧ (яно 
выхоуваецца у дз!цячым доме, школе-
жтэрнаце, доме дзщяцО, то адставанне у 
развщц! вельм! адчувальнае. Прычым, 
кал1 !нтэлектуальнае разв'щцё такога 
дз!цяц! можна неяк кампенсаваць, то 
эмацыянальнае — жколК Усё дапейшае 
жыццё гэтае дз!ця, затым дарослы чапа-
век будзе эмацыянальна "таустаскурым", 
не зможа разумець Ышых людзей, спачу-
ваць i суперажываць iM, па-сапрауднаму 
лю&ць уласных дзяцей. 

Практычныя парады 
бацькам i мац"| 

Звычайна бацью выказваюць любоу да 
дзяцей з дапамогай слоу (вербальна) ui 
жэстау, поглядау, м1мкай, пантам1мкай 
(невербальна). Да дзяцей дашкольнага i 
малодшага школьнага узросту (ад адна-
го да 10—11 гадоу) бацька i мац! часам 
звяртаюцца са словам! i выразамк "Коцж 
мой", "Зайчык", "Ластаука мая", "Нена-
глядны мой", "Залаты(ая), "Дарап(ая)", 
"Люб!мы(ая)", "Ты мая самая люб1мая", 
"Ты мой самы лепшы У свеце" i да т.п. У 
залежнасщ ад стылю сямейных адноЫн, 
традыцый i канкрэтных с!туацый бацью 
могуцьтак звяртацца таксама да падлет-
кау, старшакласжкау. Аднак часцей гу-
чаць !ншыя: "Ты у мяне разумжца", "Ты 
мая апора", "Ты мой памочжк", "Ты мая 
дарагая гаспадынька", "Малайчына", 
"Ты мой рыцар", "Ты мой будучы KapMi-
лец" i да т.п. 

Невербальна сваю любо^ i клопат бацью 
выказваюць самым|' розным! c n o c a 6 a M i i 
сродкам!. Сярод ix найбольш распаусюд-
жаны наступныя (паводле парад амеры-
канскага пс!холага Джэймса Добсана i 
nc ixaTapaneyra Роса Кэмпбела): 

1. Кантакт вачэй. Адкрыты, добра-
зычл!вы погляд на дз1ця любога узросту 
з'яуляецца важным не тольк1 для 
устанаулення камун!катыунага узаемад-
зеяння з iM. Добразычл!вы бацькоусю по-
гляд вельм'| каштоуны для задавальнення 
эмацыянальных патрэб сына ui дачю, для 
эмацыянальнай настрое.насц1, для зняция 
няупэуненасц!, страху, напружанасц!, 

стрэсу. Пры гэтым бывае, што мац! i бацька 
дапускаюць сур'ёзную памылку, кал! у 
якасц! пакарання спецыяльна (наумысна) 
пазбягаюць глядзець у вочы сыну ui дачцэ. 

2. Ф'|з1чны кантакт. Малое дз!ця 
бацьк! песцяць, гладзяцьпагалоуцы, но-
сяць на руках, цалуюць, прыц!скаюць да 
грудзей, садзяць на кален!. Maui у ад-
нос|'нах да дачк1-дашкольн!цы дакрана-
ецца да юсцей рук, кончыкау пальцау, 
абдымае яе, гладз!ць cniHKy, цалуе, 
кладзе сваю руку на ручку дзщяц'|. Бацька 
у аднос!нах да сына-дашкольжка кладзе 
руку на KaneHi, на плечы, гладз!ць, абды-
мае моцна, прыцягвае да сябе, цалуе. 

Падлетка i старшакласн|'ка па-сяброуску 
абдымаюць за плечы, гладзяць па галаве, 
валасах, ляпаюць па плячах, жартаул!ва 
штурхаюцца, па-мужчынсю дужаюцца, 
спрабуюць сту у руках, удзячна пацюка-
юцьруку!дат.п. 

Oi3i4Hae праяуленне любв! з'яуляецца 
рашаючым у развщц! хлопчыкау да 7—8 
гадоу. Зауважана, што дзяучыню ва 
узросце да аднаго года атрымл!ваюць ад 
бацькоу у 5 разоу больш с^чнай ласю, 
чым хлопчык!. Гэта адна з прычын таго, 
што з хлопчыкам! узн1кае больш склада-
насцей у паводз!нах, чым з дзяУчынкамК 

Падлетю у 11—15 гадоу усё менш схшьны 
цярпець абдымю i пацалуню бацькоу. I тым 
не менш патрэба у любв1 i суперажыванн! 
з'яуляеццау ix пастаянна, асабл'|ва Kani яны 
4>i3i4Ha ui эмацыянальна траумаваны 
(стомлены, хварэюць, перажываюць гора, 
адчуваюць цяжкасц! у вучобе, працы, ад-
ноанахзакружаючым|', страх i да т. п.). 

Нават пасля пакарання сына ui дачю, 
асабл!ва Kani iM 2—4, 5—10 гадоу, бацька 
i Mau i абавязкова выказваюць iM сваю 
бацькоускую любоу (падыходзяць да ix, 
ласкава глядзяць у вочы, гладзяць па га-
лаве, руках, плячах). 

3. П'шьная у вага. Гэта значыць, што 
бацьк1 у пэунай сггуацьм сканцэнтроува-
юць на дзецях усю увагу, не адцягваюць 
яе Hi на каго жшага. Мэта птьнай увап— 
даць дз!цяц! магчымасць адчуць, што 
яно для бацью i M a u i самы важны чалавек 
на свеце, па-свойму адз!ны, непаУтор-
ны. Як забяспечыцьдзщяц! такую увагу? 
Трэба заусёды знаходз1ць магчымасць, 
каб застацца з дзщем сам-на-сам у 
доме (кватэры), на дачы, у лесе, на 
рацэ, у паходзе, у час паездак да бабул! 
(дзядул1) у вёску i г.д. 
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Яюя правшы трэба памятаць 
пры выказванж любв1 да дзяцей 

1. Праяуляйце у адноанах да дзяцей як 
мага часцей любоу, увагу, дабрыню. Ужо 
немаулятка зараджаецца эмацыянапь-
ным станам мац|'. Яго самаадчуванне вы-
значаецца яе самаадчуваннем: спакой-
ная мац1 — не хвалюецца дз1ця, трывож-
ная мац1 —трывожыцца дзщя. Адмоуныя 
эмацыянапьныя перажыванж, па дасле-
даваннях вучоных, прыводзяць да змен 
на б1ях1м1чным узроуш — парушаюцца 
ф1з1ялапчныя мехажзмы функцыянаван-
ня нервовай сютэмы i асноуных унутра-
ных органау (дзщя дрэнна есць, неспа-
койна сябе паводзщь, у яго парушаецца 
рытм дыхания, паторгваюцца вусны, па-
вею, папьчыю i дат.п.). Становщцазразу-
мелым, чаму для мац1, асабл1ва маладой, 
так важна умець штодзённа праяуляць у 
адноЫнах да мапенькага дзщяц1 любоу, 
клопат, пяшчоту, ласку. 

2. Пры выказванж да дзщяц1 любв1 i 
клопату узбагачайце i разв'тайце яго у 
сумесных узаемаадноЫнах i дзейнасцк 
Трэба не просталюбщь дзщя, "пасцГ' яго 
цэлы дзень. Дз1цяц1 важна, як з iM гута-
раць, аргажзуюць гульж. 3 мэтай пауна-
цэннага развщця дз1цяц'| бацью займа-
юцца з iM розным1 BiflaMi хатняй працы — 
шыюць, вяжуць, nimyub, чытаюць, малю-
юць, майструюць, вырабляюць цацю, а 
таксама катаюцца на лыжах, каньках, 
санках, гуляюць у розныя спартыуныя 
гульж, нападжваюць сямейныя святы. 

3. Пры праяуленж любв1 i ласю да дзя-
цей не саромейцеся выказваць ix у ад-
H O c i H a x адзш да аднаго. У практыцы ся-
мейных адносЫ зауважана, што звычай-
на мапенью сын 3—5 гадоу выказвае ра-
мантычнуюлюбоу да мац1, а дзяучынка— 
да бацью. Пры гэтым бывае, што яны на-
ладжваюць сцэны рэунасц'|, жадаюць 
"ажанщца" на матул1 ui "выйсц! замуж" за 
бацьку. Бацькам не трэба баяцца гэтых 
дзщячых пачуццяу, бо яны хутка праход-
зяць. Бывае, што бацька щ мац1 пры сцэ-
нах рэунасц! губляюцца, спрабуюць да-
гадзщь дзщящ, менш увап удзяляюць 
адзЫ аднаму, робяць выгляд, што яны 
наогул адзш аднаму абыякавыя. Гэта 
вялкая памылка. Бацью не павЫны саро-
мецца паказваць у адноанах адзЫ да ад-
наго любв1, ласю, пяшчотнасц1, увап, 
клопату. Тады i дзец1 будуць прывыкаць 

да таюх адносш i праявяць ix пазней у 
сва1хсем'ях. 

Кал1 i як лепш прад'яуляць 
да дзяцей патрабавальнасць 

Практыкасямейнагавыхаванняадзна-
чае, што нярэдка сустракаюцца вельм! 
цяжк1я дзеш ужо у ранжм узросце. Гэта 
свайго роду мапеньюя патрабавальныя 
тыраны у адносшах да мащ' i |'ншых членау 
сям'1 (плач уначы, пастаянныя раздраж-
няльныя крыю, уладарная патрабаваль-
насць у той момант, Kani iM хочацца есц!, 
i жш.). Любячыя мац! губляюць сон i спа-
кой ад TaKix мапеньюхтыранау. A Kani яны 
падрастаюць i становяцца дашкольжкам1 i 
падлеткам1, мащ губляюць здароуе, рабо-
ту. Менав'гта таму вучоныя i бацью цвёрда 
упэунены, што да дзяцей трэба як мага 
раней прад'яуляць патрабаванж дыс-
цыплжы i паслушэнства. 

Ад нараджэння да 8 месяцау дзщя 
часцей адчувае патрэбу у падтрымцы, 
дапамозе, любв^ мацярынскай цеплыж. 
Мац1, бацька, шшыя члены сямЧ стара-
юцца усё гэта даць малому, што нату-
ральна i разумна. Але ужо на 6—7-ым ме-
сяцы жыцця некаторыя малыя не даюць 
спакою дамашжм, пускаюць у ход 
"хпрыя" сродю — плачуць, крычаць, паг-
ражальна тузаюць рукам'|, нагам'|, y c i M 
целам, каб прымусщь дарослых выкон-
ваць ix капрызы. Вопытныя мац|' правть-
на робяць, Kani не даюць магчымасц! ма-
леньюм тыранам узяць над iMi верх, 
своечасова спыняюць ix дыктатарсюя 
замашю, яюя пачынаюць разв!вацца. 

Ад 8 да 15 месяцау мнопя дзеш ро-
бяць спробу устанавщь сваю уладу над 
бацькам!. Яны !гнаруюць патрабаванж 
дарослых, бяруць розныя прадметы i 
рэчы, лезуць усюды, дзе толью можна. 
Каб прывучыцьтаюх дзяцей да парадку i 
паслухмянасц1, трэба праяуляць спакой, 
цярпл"|васць, настойл'1васць, не ужываць 
грубасщ, жорсткасш, ф1з1чных пакаран-
няу. Дзейсным сродкам з'яуляецца пе-
раключэнне ц1 адцягванне увап. 

Ад 1,5 да 2 гадоу. Гэты узрост Ыакш на-
зываюць "першым падлеткавым узрос-
там", кал! дзещ часцей не слухаюць баць-
коу. Малыя псуюцьудоме рэчы, цягнуцьу 
рот розныя прадметы, усё б'юць, разл1ва-
юць, рассыпаюць, размалёуваюць. Такты-
ка бацькоу тут n a e i H H a быць наступнай. 
Разам з дзецьм1 гуляйце у цацк|', разгля-
дайце i бярыце У p y K i бяспечныя рэчы i 
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предметы. Хавайце рэчы, яюя б'юцца, i 
прадметы, яюя рэжуцца. Прывучайцеда 
выканання^патрабавання "Не чапай!" 
(запалю, электрапрыборы, разетю, тэ-
лев1зар, магнггафон i жш.). Kani дзщя 
"наумысна" не выконвае вашы патраба-
ванж, лепш адцягнуць яго увагу, паг-
ладзщь i супакощь, на некаторы час па-
садзщь на канапу, у крэсла i да т.п. 

Ад 5 да 10 гадоу. Каб прывучыць дзя-
цей гэтага узросту да парадку, дыс-
цыплЫы i паслухмянасц'|, бацью павжны 
ясна акрэслщь тыя асноуныя палажэнж, 
яюм! яны будуць юраваццау сям'!.1) Дзе-
цям трэба ведаць, яюя паводзшы з'яуля-
юцца дапушчальным1, а яюя — недапуш-
чальным1. 2) Kani дзец| выказваюць адк-
рытую непаслухмянасць (непакор-
насць), то бацью павжны дзейжчаць ра-
шуча i непрым!рыма, каб абавязкова ат-
рымаць перамогу. 3) Пасля атрымання 
nepaMOri трэба супакощь дзщя, даць яму 
адчуць, што яго па-ранейшаму любяць. 
4) Бацью павжны ведаць, у яюм выпадку 
дзец'| праяуляюць свядомае непаслу-
шэнства, а у яюм — проста дзщячую без-
адказнасць. 

Акрамя гэтых асноуных палажэнняу, 
пры прад'яуленж патрабаванняу баць-
кам патрэбна выконваць шэраг прав'тау. 

1. Не змешвайце патрабаванне з нада-
кучшвай апекай, з пастаянным прыставан-
нем да дз!цяц! ("Нельга!", "Не крычы!", "Не 
бегай!", "Не круцюя!", "Упадзеш!" i да т.п.). 

2. Прызабаронепэуныхдзеянняуусёж 
давайце дзщяц1 магчымасць часцей "па-
мыляцца", каб яно само зразумела, што 
"добра", а што —"дрэнна". 

3. Пры забароне яюх-небудзь учынкау 
пазбягайце незразумелых для дзяцей 
зваротау: "Не pa6i дрэнна!", "Не будзь 
брыдюм хлопчыкам!", "Не сябруй з дрэн-
най дзяучынкай!" i да т.п. 

4. Растлумачце прычыну забароны. 
Напрыклад, нельга гуляць з мячом у ква-
тэры, бо можна нешта разбщь, сапса-
ваць, запэцкаць. 

5. Патрабаванне "афармляйце" у зай-
мальную гульнявую форму (дапамажы 
бабул!, бацькам: рыхтуем разам з бабу-
ляй nipari да сямейнага свята, чысщм па-
лубу-падпогу, каб на ей распачынаць 
спартыуную гульню). 

Ад 11 да 15 гадоу. Падлеткавы узрост 
— перыяд самага актыунага непаслу-
шэнства у жыцш чалавека. Але ёсць пад-

летю, яюя уваходзяць у свой "цяжю" 
узрост зуЫм "лёгюмГ', паслухмяным1, 
разважл1вым1. У гэтым вялкая заслуга 
бацькоу, яюя змапи прывучыць дзяцей 
да дысцыплжы, парадку, самакантролю, 
адказнасцк I усё ж вялкая колькасць 
падлеткау непаслухмяныя, недысцыплн 
наваныя i безадказныя. Бацью адчува-
юць цяжкасц! у адносжах з iMi, уступаюць 
у канфл!кты, не могуць дабщца павап да 
сябе сына ui дачю. Усё гэта адбываецца 
таму, што бацью парушаюцьтрадыцый-
ныя правты, яюя трэба выконваць, Kan i 
патрабуеш ад падлеткау дысцыплжы i 
паслухмянасцк Вось найважнейшыя з ix: 

1. Кал1 патрабуеце, незневажайцеасобу 
падлетка. У любы час i у любой с'гтуацьи, 
Kani патрабуеце ад яго нешта выканаць, 
нельга зневажаць ui абражаць словам! 
тыпу: "Большай дурасщ ты не змог 
зрабщь?", "Не зразумела, што у цябе на 
mbii замест галавы", "Ты толью i ведаеш, 
што кажаш розныя гадасцН" i да т.п. 

2. Kani патрабуеце, не дамагайцеся не-
адкладнага выканання яюх-небудзь дзе-
янняу. Самая пашыраная памылка няво-
пытных бацькоу, асабл!ва маладых, за-
ключаецца у тым, што яны хочуць, каб 
дзец! туг жа выконвап! ix патрабаванж: 
"Юдай гульню, апранайся!", "Заканчвай 
падрыхтоуку урокау, зб1райся!", "Перас-
тань чытаць, щз1 вячэраць!". Вопытныя 
6aubK i у дадзеным выпадку патрабуюць 
ненадакучл1ва: "Заканчвай гульню, праз 
10 хв'т'ж выходз'1м з дому", "Закончыш 
падрыхтоуку урокау, пачынай зб|'рацца, 
мы цябе пачакаем", "Вячэра будзе праз 
паугадзжы". 

3. Кал! патрабуеце, будзьце пасля-
доунымк Kani у сямМ патрабуецца выка-
нанне урокау кожны дзень з 15 да 17 
гадзж, то пры любых абставжах гэтае 
патрабаванне павжна ажыццяуляцца 
yciMi членам! CflM'i (дзядуляй, бабуляй, 
бацькам, мац! i жш.). Бязладнасць у пат-
рабаваннях ("3pa6i зараз!", "3po6iuj 
пазней!", "Кщай ypoKi, бяжы у магазж!") 
прыводз!ць да неабавязковасц! у дзеян-
нях i учынках i замацоувае адмоуныя 
рысы характеру у падлеткау. 

4. Кал! патрабуеце, ул!чвайце Узрост 
падлетка. Бывае, што ад яго патрабуюць 
зраб'щь такую справу, як ад маленькага. 
Ui, наадварот, ставяць такую задачу, 
якую не зможа вырашыць нават дарослы 
чапавек. 
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5. Kani патрабуеце, не выкарыстоувайце 
стандартных слоу. Бывае, што бацью пас-
таянна патрабуюць выканання дзеянняу 
адным! i тымГж стандартным! словам! i вы-
разам1. У той жа час можна прад'яуляць 
бацькоусюя патрабаванж у самым розным 
выглядзе: з дапамогай узору ("паглядз1, як 
гэта 3pa6 iy дзядуля"); пажадання ("усе у 
сямЧ хочуць бачыць цябе больш чулым у 
адноЫнах да нас"); парады ("раютабе пра-
чьггацьвось тэты пстарычны раман"); про-
сьбы ("увесь гэтыдзеньты мне дапаможаш 
працаваць па доме); напамЫу ("у выпадку 
паспяховага заканчэння навучальнага 
года цябе чакае незвычайная паездка"); 
аказання даверу ("два дн! мы будзем ад-
сутн1чаць, ты застанешся у доме за старэй-
шага"); даручэння ("паспрабуй на працягу 
тыдня выканаць даручаную бацькам рабо-
ту"); папярэджання ("ты занадта захагпуся 
футболам, таму 3Hi3iy паспяховасць, Kani 
не паправш справы, прыйдзецца на нейю 
час спыжць занятю футболам"); загаду 
("сёння выканай гэтую работу, бо HIXTO з 
дарослых не зможа яе зрабщь"); перак-
лючэння ("давай лепей разам пагуляем"— 
у ciTyaubii, Kani падлетак некалью гадзж 
глядзщьтэлеперадачы); 1мправ!зацьй ("не 
трэба жчога мне гаварыць, я ужо i так усё 
ведаю, бачу па вачах"—г.зн., кал! бацька i 
мащ у любы час i у любой атуацьи патрабу-
юць ад падлетка неабходных станоучых 
учынкау i паводз|'н). 

Ва узросце ад 16 да 17 гадоу тактыка 
патрабаванняу значна адрозжваецца ад 
патрабаванняу да падлеткау. Юнак! i 
дзяучаты становяцца дарослым! людзьм^ 
больш крытычна ставяцца да сябе, 
актыуна займаюцца самаадукацыяй ! са-

мавыхаваннем. Аднак i у гэтым узросце 
сын ц1 дачка не заусёды правшьна павод-
зяць сябе, могуць не выконваць абяцан-
няу, ашукваць бацькоу, прычыняць сям'! 
матэрыяльную страту, засвойваюць 
шкодныя прывычю i да т.п. 

Практыка паказвае, што неспракты-
каваныя бацьк! прымяняюць памылко-
вую тактыку: 1) не анал!зуюць прычыны 
зробленых дзецьм! учынкау; 2) не спра-
буюць падказаць iM шлях! выхадузтаго 
Ш !ншага станов!шча; 3) часта прымяня-
юць пакаранн! (забараняюць, паруша-
юць адноЫны, уступаюць у канфл!кты); 
4) праяуляюць агрэаунасць, жорст-
касць, пагражаюць, абражаюць; 5) ажыц-
цяуляюць адкрыты i надзвычай жорстк! 
кантроль. У сваю чаргу вопытныя баць-
Ki выкарыстоуваюць правтьную такты-
ку у адноЫнах да дарослых дзяцей: 
1) анал1зуюць прычыны зробленых 
учынкау; 2) шукаюць адпаведныя шлях1 
выйсця, каб паказаць сыну (дачцэ), 
як!м чынам можна самастойна выпра-
вщь намылю; 3) не прымяняюць щ зуЫм 
рэдка прымяняюць пакаранш; 4) у 
любых, нават самых складаных, Ытуа-
цыях, паказваюць вытрымку ва узаем!-
нах з дзецьм1; 5) не дапускаюць адкры-
тага i бестактоунага кантролю за па-
водз'|нам1 сына (дачю). 

Таюм чынам, якжа трэба выхоуваць дзя-
цей? Што павшна быць на першым месцы: 
дабрыня, любоу ui строгасць, патраба-
вальнасць? Безумоуна, толью аргажчная 
узаемасувязь любв'| i патрабавальнасц! 
можааказацьстаноучаеуздзеянне на вы-
хаванне дзяцей. 
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