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У манаграфН разглядаюцца сутнасць i спецыфнса сямейнага выхавання, 
актуальный падыходы да яго задач i зместу ¥ сучасных умовах развщця гра-
мадства, знешмя i унутраныя фактары, як1я уплываюць на выхаванне дзяцей у 
сямЧ. Акрэсл)ваюцца важнейшыя шлях/, сродю i формы выхавання дзяцей у 
сямЧ, приёмных дзяцей у дз!цячых дамах сямейнага тыпу, выкарыстання тра-
дыцый народнай педагогии § сямейным выхаванн!. Значнае месца адводзгцца 
бацькоусмм зносмам як важнаму сродку маральна-эмацыяналонага выхаван-
ня падлетжау. Абазначаны гэндэнцьн у ттзграцьн дзщячага сада, школы, сям'), 
устаноу i службау мкрасоцыуму у выхавани дзяцей, раскрываюцца шлях1 i 
формы ггахолага-педагапчнай асветы i навучання бацькоу, павышэння ix пе-
дагапчнай культуры. 
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Сям'я t бацькоусй дом на Беларус! $ пачатку XX ст., у ягам сумесна 
пражывала некая ьк! пакаленняу (бабуля «дзядуля, бацька i Maui, не-
калью дзяцей рознага узросту, старэйщыя з яюх был! ужо нават жана-
тыя щ замужни), станавшюя жыццёра важным асяроддзвм i апорай 
для ycix члвнау сямЧ; першай i самай дзвйснай школай маральнага i 
працоунага выхавання, падрыхтоую дзяцей да самастойнага, у пер-
шую чаргу сямейнага, жыцця. Бацью i старэйшыя члены сямЧ aca6ic-
тым станоучым прыкладам выхоувагн дзяцей, яюя у сумеснай з iMi 

дзвйнасц! атрымл1вал1 неабходныя жыццёвыя, працоуныя i сямейныя 
навык!. У таюх вялиах i поуных сям'ях (нггват кал! дзещ i аддзялялюя, 
яны не парывага сувяз! з бацькоусюм домам) дзейн(чапа залатое аеуль-
народнаснае i адначасова агульначапавечав правша: бацью дапама-
гал! нашчадкам цвёрда стаць на ноп; дзец} ж у сваю чаргу 9 знак 
удзячнасц! i па правдах народней этыю i народных сямейных трады-
цый забяспечвал! баць'кам спакойную старасць, даглядал! ix да самай 
смерц!, нават Kani яны станавотся цяжка хворым| ui нямоглымК з па-
вагай адностюя да бацью i маци Поуныя сем'! выхоувал! ycix члвнау 
сямЧ працавггым!, гуманным}, чулымь сардэчным) людзьмК яюя зау-
сёды адкл1кал>оя на гора !ншых сем'яу i асобных людзей. 

У традыцыйных вялМх сям'ях здаралюя i адмоуныя з'явы (кан-
фл1кты, спрэчю, часовыя непаразуменн1, адзжкавыя выпадю распаду 
сямМ), ала у цэлым у той час на Беларус! амаль адсутжчал! разводы; 
дзяцей-cipoT "не збывалГ', як зараз, у дзяржауныя установы (ix 6pani 
на выхаванне у свае семЧ родз!чы, сус.едз1, чужыя людз1; было прыня-
та правша, што "усё сяло глядзела арацжку"); не было такой вял1'кай 
колькасц! цяжюх дзяцей i падлеткау; не падвяргалася разнастайным 
дэфармацыям сям'я. Усе гэтыя i Ышыя фактары i з'явы станоуча уплы-
вал! на сямейнае выхаванне, давал1 добры эфект у выхаванж дзяцей 
дастойным) людзьм), працаужкам!, сем'янЫам!. 

Кардынальныя змены у сферы сямЧ i сямейнага выхавання стал! 
адбывацца адразу ж пасля Кастрычнщкай рэвалюцьн 1917 года, Kani 
быу абвешчаны прыярытэт грамадскага над асабютым. Актыуна пача-
Л1 прапагандавацца "щэ!" i "п'алажэннГ аб зн!кненж буржуазией сямЧ, 
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якая трымалася тольм на кат'тале i прыватнай нажыве, яюя был! за-
кладзены К.Марксам i Ф.Энгельсам у "Мамфесце Камунгстычнай пар-
ТЫ1" (1847-1848 гг.). 

У свядомасць людзей ^каранялюя думю аб тым, што сям'я, ся-
мейныя адноаны, усё сямейнае жыццё з'яуляюцца мяшчанствам, пе-
рашкаджаюць вял!кай пралетарскай справе, сацьшнстычнай рэвалю-
цьп, усеагульнай ро$насц1 людзей; рабшгся вывады аб адм1ранн1 сямЧ 
як шстытута, аб познай свабодзе жанчыны пры уступлена у сувязь з 
мужчынам — "тэорыя шкляню вады" (А.М.Калантай), аб шкоднасщ 
сямейнага выхавання. У рашэннях 1-ай партыйнай нарады па народ-
най адукацьн (1921 г.) указвапася, што формай, якая найбольш адпа-
вядае мэце сацыяльнага выхавання дзяцей, павжен быць цяпер лрыз-
наны дз1цячы дом, яю ахошнвае поунасцю жыццё, выхаванне i наву-
чанне дз1цяц! у грамадскай абстано^цы без разлагаючага вплыву w-
дывщуалютычнай сям'г, практычна аргажзуецца у пралетарскай дзяр-
жаве не як педагапчны капрыз, а як адзгна магчымая i рацыянальная 
форма грамадскага выратавання дзяцей. 

Комплекс мер cv праць сямЧ, зншчэнне прыватнай уласнасц!, »н-
дустрыял1зацыя, калектыв1зацыя i г.д. прывял1 J канцы канцоу да ас-
лаблення сям'1, яе паступовага распаду, дэмарал!зацьп i дэградацьн 
сямейных адноон, да страты магутнай выхаваучай функцьн сямЧ. Ук-
л'.очэнне 9 шыроюх маштабах мужчын i асабл1ва жанчын у грамадскую 
вытворчасць садзейшчала аслабленню i амаль знжненню функцый 
бацьк! i Maui 9 якасцг галопных работнша? i выхавацеля^ сямМ. Знж-
ненне гаспадым дома (хатняй гас над ы Hi як самастойнай катэгорьи 
сямЧ) i спробы замянщь натуральнае сямейнае выхаванне грамадсюм 
праз развщцё сетю дашкольных устано?, дз!цячых дамоу, труп пра-
доужанага дня, школ по^нага дня, прышкольных (итэрнатау, школ-iH-
тэрнатаУ, рознага тыпу лагерау i да тд,. у цэлым не апраудал! сябе. 
Усё тэта 5 вын1ку прывяло да раз'яднання бацькоу, дзяцей, жшых чле-
нау cflM'i, адчужанаод бацькоу ад дзяцей, а дзяцей ад бацькоу, да 
дэфщыту зноан пам1ж iMi, жорсткасц19 адноанах пам!ж бацькам<, дзець-
Mi, родз1чам1, росту вялжай колькасц! педагапчна няздольных сямей. 
Амаль поунасцю зжк ui дэфармава^ся, асабл)ва ¥ гарадской сям'!, 
таю магутны выхава^чы фактар, яксумесная сямейная працоуная дзей-
насць, Kani $се члены сямЧ працават, дабывал1 сямейныя.даходы i 
поунасцю iMi распараджалюя. Бацью перастал! расцщь i выхоуваць 
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ceaix дзяцей як працаункоу-наследнкау (хаця, як сведчыць вывучэн-
не, з канца 80-х гадоу у пэуных катэгорыях сямей пачауся працэс 
адраджэння лрацоуных традыцый, падрыхтоука дзяцей да наследшц-
гва). I бацькоуства i мацярынства прыкмента вырадзшюя, прынял1 ска-
жоныя формы, .агульнапрынятыя стандарты. 

Нестабшьнасць у грамадствв i у пал|тыцы, змяненж у сацыяльнай 
структуры, Kpbi3ic у эканом!цы Benapyci у 80-я-пач: 90-х гадоу аказал! 
icTOTHM уллыу на сям'ю, на выкананне ею ceaix асноуных функцый: 
рэпрадукцыйнай (нараджэнне дзяцей), выхаваучай, гаспадарча-эка-
нам1чнай, камужкатыунай, рэкрэатыунай (узаемадапамога, падтры-
маннездароуя, аргашзацыя вольнага часу, адпачынку), рэгулятыунай 
(кантроль, рэал/зацыя улады, аутарытэт сям'!). Усе яны цесна звязаны 
пам1ж сабой, пастаянна узаемадзейычаюць, узбагачаюцца, змяняюц-
ца пад уплывам часу, розных абставж i фактарау. У сучасны момант у 
рэпрадукцыйный функцьн' зауважаецца !мкненне да устойж'вай «тэн-
дэнцьи маладзетнага тыпу сямЧ па прычыне пагоршання сацыяльна-
эканам1чных умоу жыцця i адсутнасц'| даступных форм догляду дзя-
цей. У рэкрэатыунай — узрастанне рол'| сямЧ у аказанж як матэрыяль-
най, так i маральна-пс)халапчнай дапамоп дзецям, непрацаздольным, 
састарэлым, нямоглым членам сямМ i родз1чам. У выхаваучай — з'яу-
ленне складанасцей i цяжкасцей у выхаванн! дзяцей, асабл1ва падлет-
кавага i юнацкага узросту; у наладжванн! з iMi зносЫ; у падрыхтоуцы ix 
грамадзянам), npauayHiKaMi i сем'яжнам!; у гумажзацьн жыццядзей-
насц! дзяцей i абароне ix правоу; у выкарыстанн! сучасных шляхоу, 
сродкау i форм выхавання i тых, яюя назапашаны у народнай сямей-
най ледагопцы беларусау. На выхаваучую функцыю моцна уллываюць 
тэндэнцьи, з'явы i працэсы, што адзначаюцца у апошн!я гады у Рэс-
публЦы Беларусь: скарачэнне размерау сям'! i перавага у абсалют-
най большасц! простай (нуклеарнай) сям'!; з'яуленне вялкай колькас-
ц|' сямей, яюя знаходзяцца У бядотным станов|'шчы; рост колькасц! 
дзяцей-cipoT пры жывых бацьках, дзяцей, яюя застаюцца без бацькоу-
скай алею, безнадзорных дзяцей; абмежаванне магчымасцей сямей 
па догляду за старым) i !нвал!дам!; паяуленне у сям'ях нас!лля i жор-
сткага абыходжання з жонкай (мужам), дзецьм! i старым!; пагоршанне 
адносш пам^ж бацькам! i дзецьм! на глебе вострых щэапапчных разы-
ходжанняу; праяуленне адчужанасц!' пам1ж дзецьм! i бацькам! на ся-
мейным узроуш; значнае аслаблвннв, а то i адсутнасць мужчынскага 
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Уплыву на фармграванне асобы дз1цяц); страта сямейныхсувязей, кру-
шэнне жыццёвых перспектыу бацькамм дзецым; паветчэнне колькас-
Ц1 дзяцей з адх1пенням1 у паводзшах ад агульнапрынятых норм (злоу-
жыванне алкаголем i наркотыкам!, крадзеж, насшле, прастытуцыя i да 
т.п.); непадрыхтаванасць сям'! да вядзення здаровага ладу жыцця; 
Hi3Ki узровень педагапчнай культуры, выхаванасц) бацькоу i адпавед-
на слабы выхаваучы патэнцыял вялжай колькасц! сямей; непадрыхта-
ванасць юнакоу i дзяучат да сямейнага жыцця. 

У сувяз!' са сказаным важнае значэнне набывае даследаванне 
праблем сямейнага выхавання, пошук яго дзейсных шляхоу, сродкау 
i форм. 

Агульныя праблемы сямейнага выхавання знаходзяць адлюстраванне 
У працах вядомых педагогаУ айчыннай i замежнай педагапчнай навую 
(Я.А.Каменсю, Н.К.Крупская, П.'Ф.Лесгафт, А.С.Макаранка, 1.Г.Пестало-
ц|, Ж.-Ж.Русо, В.А-Сухамлжск!, С.Т.Шацю, К.Д.Ушцнсю). 

Сям'я i яе раз.настайныя функцьи прыцягваюць увагу дэмографау, 
грамадазнаУцаУ, юрыстаУ (Ю.А.АрбатаУ, А.ПВолкаУ, Д.М.Чэчот, 
B.М.Шубин, З.Я.ЯнкоУ). 

Розныя аспекты сям'| i сямейнага выхавання раскрываюцца у пра-
цах фшосафаУ i сацыёлагау (В.Р.Афанас'еуг А.1.БаранаУ, М.А.Бёр-
дзяеу, 1.В.Бястужау-Лада, Л.П.Буева, В.В.РазанаУ, Ю.Б.РурыкаУ, У.С.Са-
лауёУ, М.Я.СапаУёУ, В.Я.Ц'тарэнка, М.Ф.Фёдарау, А.Г.Харчау, В.М.Шар-
дакоУ); пахолагаУ (Б.Т.АнаннеУ, А.А.Бадалёу, К.П.Волкау, А Р.Кавалёу, 
C.В.КавалёУ, I.G.KOH, Б.А.Круцецю,*У.Л.Ляв|, М.Д.Ляв1тау, А.У.ПятроУ-
си, А.М.Лрыхажан, А.С.СшвакоУская, Н.М.Талстых, Г.Т.Хаментаускас); 
пс1хатэрапеУтаУ (А.1.3ахараУ, Б.Д.Карвас1рск1, С.Ю.КупрыянаУ, А.ЯТПчко, 
Э.Г.Эйдамтер, В.В.Юсцщи); педагогаУ (Ю.П.АзараУ, А.М.Астрагорси, 
Л.Ф.АстроУская, Т.М.Афанас'ева, 1.В.Грабенн|'кау, В.А.Кан-Кал|"к, 
П.Ф.Капцерау, С.Э.Карклша, В.Г.Юр'янава, 1.Я.Кошалева, Л.У.Кузня-
цова, П.Ф.Лесгафт, А.М.Шзава, Л.А.Н(юцжа, Б.П.Ннацш, Л.М.Панкова, 
Т.С.Панфшава, А.АГЧнт, Л.Р.ГИнчук, M.l.niparoy, Р.С.Паяркава, А.Я.Сту-
дэнтэ, Л.Д.Суслапарава i 1нш.); замежных сацыёлагау (К.Вп-эк, Л.Дэ-
кер, П.Натарп); пахолагау (А.Адлер, М.Айнсворз, Р.Байярд i Д.Байярд, 
Д.Добсан, М.Кшмава-Фюгнерава, Я.Колухава, Й.Лангмейер, Д.Лешш, 
П.Л1ч, З.Мацейчэк, Э.Пнслер, А.Торэ, А.Фрэйд, А.Штц); пахатэрапеУтау 
i ncixiflTpay (Д.Боулб!, Р.Кэмпбэл, В.Сац1р, А.Фром); педагогаУ (Л.Ан-
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зорг, Х.Дж.Джайнот, Т.Дела, М.Земска, Я.Корчак, З.Марава, Л.Пэрну, 
Б.Спок, Г.Фштчук, Ф.Хорват, Э.Шарнхорст, Х.Штольц). 

Беларусюя вучоныя (фтосафы, пЫхолап, педагоп, сацыёлап, юрыс-
ты, эканамюты) з 20-30-х гадоу даследавал! праблемы сям1 i сямей-
нага выхавання,р самых розных аспектах. У прыватнасцк сям'я i шлюб 
у ix пстарычным развщц!, нацыянальныя i рэлИйныя абрады i звыча! У 
грамадстве i у сямЧ (Б.Э.Быхаусю, С.М.ВасшеУсю, С.Я.Вольфсан, 
Н.М.Нжолъсю, П.Я.Панкев1ч, Б.Я.Смулев!ч); роля сямЧ у грамадстве i 
яе прававы статус (Т.Я.Чумакова, М.Р.Юркев1ч); маральна-духоуныя 
асновы сямейна-шлюбных адноан, сям'я i культура (С.Д.Лапцёнак, 
А.С.Лапцёнак): тэндэнцьи развщця адукацы!, адукацыйных сютэм у 
свеце, Беларуа i роля сямЧ у выхаванн! штэлектуальнай, творчай асо-
бы дзщяц! (М.КЛатыш, У.П.Пархоменка); дэмаграф'т i працоуныя рэ-
сурсы сям'Г (У.А.Балцэв1ч, А.В.Казлов1ч, М.А.Мястоусю, С.А.Польсю, 
А.А.Рыкау, ЯЛ.Рубж, Л.П.Шахоцька); жаночая праца У сям'| i У грамад-
стве (Л.Ф.Фмюкова, З.М.Юк, Т.Д.Ярмоленкава); праблемы маладой 
сямЧ (С.Н.Бурава, А.К.Воднева, Л.М.Гарбаценкава); станов1шча мац|-
адзточю, матэрыяльна-бытавыя праблемы сямЧ (Г.В.Якаулева, З.Л.Ка-
ралёва). 

Карысныя даследаван№ праведзены па таюх праблемах, як ncixa-
лопя узаемаадносж i зносж у сямЧ (Я.Л.Каламжсю, 1.А.Фурмана?, 
Н.А.Цыркун); пЫхатэратя у сямЧ, пераадольванне стрэсау у бацькоу i 
дзяцей (А.А.Аладз'ш, Л.А.Пергаменшчык); прававыя i сацыяльна-пе-
дагапчныя асновы абароны дз1цяц1 у грамадстве, Д31цячых аргамза-
цыях, сямЧ (С.С.Бубен, Л.КСмапна, У.Т.Кабуш, В.У.Чэчат); падрыхгоу-
ка моладз! да сямейнага жыцця, да бацькоуства i мацярынства, пала-
вое выхаванне, сексуальныя адноаны (А.А.Дабров1ч, В.Я.Каган, Д.З.Ка-
пусцж, А.С.КрасоУсю, М.Ц.КузняцоУ, У.ШПятрышча, Л.1.Санюкев(ч, 
А.М.О'занаУ, М.В.Якшэв(ч). 

Беларусюм! педагогам! сумесна з пахолагам!, сацыёлагам!, ура-
чам! незапашана многа даных па праблемах сямейнай педагопм, вы-
хаванн! дзяцей у сямЧ, сумеснай дзейнасц1 дз(цячага сада, школы, 
сям'» i грамадскасц! па выхаванн! дзяцей, педагапчнай культуры бацькоу 
(У.Ф.Валадзько, А.А.Грымаць, Т.К.Каротюна, В.Р.Сянько, Я.1.Сярмяж-
ка, /.Ф.Харламау, В.У.Чэчат); розных бакоУ i асабл'тасцей выхавання 
дзяцей у сям'!: сям'я як асяроддзе для дукоунага развщця асобы, яе' 
грамадзянскага, патрыятычнага i Ытзрнацыянальнага выхавання 
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(ДЛ.Вадзшск!, В.В.Мартынава, Л.Я.Шканава); маральнага выхавання i 
самавыхавання, адносм бацькоу i дзяцей, выхавання у дзяцей гуман-
ных пачуццяу (К.У.Гаурылавец, ВХЖукоуская, 1.1,Каз1м1рская, АЛ.Коча* 
тау, К.1.Мон1ч, В.Шяфёдау, Ю.Ю.Шчэрбань, А.В.Шастаковн); працоу-
нага выхавання дзяцей (С.Ц.Дзямешка, З.С.Курбыка, А.Я.Точын, 
!.Д.Чарнышэнка); выхавання свядомай дысцыгшны, культуры павод-
з!н, этыкету, 3H0ciH бацькоу i дзяцей (А.Г.Грыгор'ева, Л.М.Дрозд, 
Л.М.Рожына); здароуя i ф!з1чнага развщця дзяцей (А.А.Крукава, К.А.Ку-
HiHKoeis, Н.Ц.Лебедзева); асабл'1васц| шдывщуальнага падыходу да 
цяжюх у выхаванн1 дзяцей (Н.М.Вярщнская, В.Р.Сянько); уплыуна сям'ю 
сацыяльнага асяроддзя, падрыхтоука сацыяльных педагогау для ра-
боты з сям'ёй (Н.П.Баранава, Я.Д.Грыгаров»ч, АД.Ляуко, Ж.1Мцкев»ч, 
А.1.Тэсля, 1.В.Ц|машэнка i 1иш.>. 

Сучасная сацыяльна-эканам1чная I паштычная спуацыя, якая пры-
вяла да глыбЫных змяненняу у сем'ях, у грамадскай i тдывщуальнай 
свядомасщ людзей, працэс дэмакратызацьп i гуман1зацьм грамадст-
ва, адраджэння нацыянальнай самасвядомасц! бацькоу i дзяцей пат-
рабуюць удакладнення традыцыйных поглядау на праблему сямейна-
га выхавання, пераасэнсавання яго мнопхаспектау з ул!кам станоу-
чых сусветных тэндэнцый. • 

У 1989 г. Генеральная Асамблея Арган!зацьн Аб'яднаных Нацый 
абвясцта 1994 год-МЬкнародным годам сям'! (дарэчы, па рашэнш 
ААН, пачынаючы з 1994 г., 15 мая кожны год адзначаецца ва ycix 
кратах свету як МКжнародны дзень сямЧ). У дакументах ААН сям'я 
разглядаецца у якасц|' асноунай ячэйю грамадства, якая выконвае важ-
ный сацыяльна-эканам1чныя функцьн, забяспечвае натуральнее ася-
роддзе для матэрыяльнай, фжансавай i эмацыянальнай ладтрымю, 
што неабходна для росту i развщця яго членау, асабл1ва малых дзя-
цей, а таксама для клопату аб жшых угрыманцах — састарэлых, жва-
лщах i нямоглых. Сям'я застаецца найважнейшым асяроддзем збера-
жэння i перадачы нацыянальна-культурных каштоунасцёй [9, 6J. 

Насуперак yciM ультрамодным "тэорыям" i "практычным эксперы-
ментам" (сумеснае жыццё мужчыны i жанчыны без афармлення шлю-
бу ui яго афармленне праз некальк-! гадоу; практыка адкрытага шлю-
бу, яю скасоуваецца пры першым жадани мужчыны ui жанчыны; гру-
павы шлюб ui камуна з розным) варыянтам! сужыцця; узаемны абмен 
партнёрам!; тэндэнцыя пэунай катэгорьп жанчын нараджаць дзяцей 
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па-за шлюбам; "традыцыя" другой катэгорь» жанчын наогул не вы-
ходз1ць замуж i не нараджаць дзяцей i да т.п.) сям'я як першасная i 
унжальная б1ясацыяльная ячэйка выстаяла ва ycix кражах свету. Яе 
5стойл1васць i прагрэаунасць пацвярджае наступны паказальны вы-
вад сацыёлагау: хоць i вщавочны рост развода? у кражах свету, аднак 
у цэлым колькасць сямей не змяншаецца; гзта значыць, што тыя, хго 
скасавау шлюб, рана ц! позна Уступаюць у новы ц! вяртаюцца да ра-
нейшага. Як сведчыць статыстыка. для XX ст. увогуле характерна 
змяншэнне колькаод людзей, яюя нкол| не Уступал! У шлюб i, наадва-
рот, павел1чэнне колькасц!" асоб, яюя знаходзяцца у шлюбе [39, 40-
41]. У Рэспублщы Беларусь, напрыклад, на пачатак 1995 г. пражыва-
ла 2 млн. 756 "юЮ. сямей, у яюх натчвалася больш за 9 млн. чалавек, 
г. зн. 92-94% усяго насельнщтва рэспублк!. 

У большасц} развггых краж свету у 70-х-пач. 90-х гг. прыкме^на 
акрэслмася адзжая тэндэнцыя да умацавання сям1, абвяшчэння яе 
культу i агульначалавечай каштоУнасц1, да паУнацэннага развщця i 
выхавання дзяцей ва умовах сям'К Асаблшая увага на дзяржауным 
узроут у AHmii, ЗША, Францьй, Швецьн была Удзелена сям'! у 70-я 
гады, каш крызгс у яе развщц1 па эканам1чных, дэмаграф1чных i сацы-
яльна-пс)халаг1Чных прычынах дасягнуу свайго апагею. У гэтых дзяр-
жавах быУ узяты стратэпчны наюрунак на Умацаванне сямМ, падняцце 
яе прэстыжу, незаменнасць у выхаванн! дзяцей. "Мы — партыя сям'Г 
(з выступления М.Тэтчэр на канферэнцьи кансерватыунай партьн Анг-
ли, 1977 г.); "Наш фундаментальны прынцып — неабходнасць захоу-
ваць i засцерагаць сям'ю. У нашым зменшвым i трывожным грамадст-
ве i У жорстюм свеце сям'я з'яуляецца фактарам стабшьнасщ, мес: 

цам, дзе чалавек адчувае сябе У бяспечнасцК сустракае кпопат i лас-
кавасць. Пагэтаму трэба зрабщь усё для таго, каб дзец1 нашай кражы 
нараджал1ся i вырастал! У здаровых i моцных сем'ях" (з выступления 
прэзщэнта Францьп Жыскара д"Эстэна, 1974 г.); ""Умацаванне ся-
мейных каштоунасцей — галоУны клопат прэзщэнта Злучаных Шта-
тау" (1992 г.) [43, 3]. 

На вялкую каштоунасць сям'! у жыщц i у выхаванж дзяцей указва-
юць жанчыны i мацК Так, пры абследаванн) у Францьп каля 90% жан-
чын у шкале "шчасце" на першае месца пастаemi "сямейны ачаг". 
Аналапчная с!туацыя наглядаецца у Беларусь Дани, ЗША, Hapeerii, 
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Раей, Швецы! i жшых кражах: большасць жанчын выказваюцца за вер-
насць сямейнаму укладу жыцця. « 

У Швецы! дет хожнай сямЧ i дзЬцяцЬ у ТЫМ л̂ КУ i прыёмнага (усы-
ноуленага), (звыш 20 тысяч дзяцей з розных краж свету, у тым лжу i з 
Рэспубяна Беларусь, усыновлены шведекш? сем'яьи} створаны спры-
ялькыя Умовь» для лаунацэннага развщця i выхавання. Усе дзец) t ix 
семЧ атрымл^ваюць таюя сацыяльныя выгады: 

— даламога бацькам (што адпавядае даламозе парадзш), яка» 
выплачваецца на працягу д месяца? з дна прыбыцця усыноуяеных 
дзяцей; 

даламога дзецям да 1в гадо?; 
— бясплатнае медыцынскае i зубапячзбмае абслугоуванне; 
— бясплатныя рэгулярныя медыцынскн» агяяды дзяцей; 
— бясплатнае школьнае навучание, харчаванне i ладручнт; 
— дапамога, якая неабходна для догляду дзяцей з ф|31чным) ui 

разумовым» недахопам»; 
— дз!цячая пенсия у выпадку смерц* бацькоу i iHtu. 

Сацыяльныя службы, як»я маюцца у кожнай камуне, вядуць кан-
крэтную адывщуальную дыферэнцыраваную работу з бацькам* i дзець-
Mi, яюя аказал!ся у неслрыяЛьных умовах ui экстрзмальных атуацыях 
(дарзчы, таюх сямей i таюх дзяцей у крайне невяяжая колькасць; во-
бразма кажучы, менш як сацыяльных работнжау, сацыяльных педаго-
гаУ i тых спецыял(стау, што займаюцца лраблемам1 сямЧ). 

На аснове палажэкнву Кандапиьн адукацьй i выхавання у Беларус1 
(1993 г.), Канцэлцьи выхавання у й^цыяиальнай школе Беларус* (1993 г.), 
Стратзгй рэфармавання астзмы выхавання (1995 г.) аб сямейным 
выхаванн) як неад'емнай части нацыякальнай сютзмы выхавання, аб 
рол» сям'| i сямейнага выхавання р сацыял^зацы! асобы дз!цяц!, яе 
паунацэнним разшцц! t выхаванн!, здабы каУ станоУчага волыгу выха-
вання дзяцей у сям'{, у сумеснай дзейкаед школы, сям'» i ерамад-
скасц! у 70-пач. 80-х гадо?, матзрыялау i волытма- экслерыменталь-
ных даных шматгадовых дасладгванняу аутара у манаграфн дДюцца 
тэарзтычныя аспекты i метадычныя падыходы да сямейнага выхаван-
ня. У ёй знаходзщь адлюстраванне слецыф<ка сямейнага выхавання 
як 3: /ходкага (першасыага) выхаваУчага шетытута, актуая!зацыя яго 
асноуных задач i зместу у сучасных умовах, важиейшыя шлях>, сродк» 
i формы выхавання у сямЧ грамадзямна, лрацаун$ка, сем'янжа, выка-
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рыстанне у выхааанж дзядей багатьк традыцый народней етмейиай 
педагогш баларусау. 

Удзяляецца увага разгляду функцыяиавання д^цячых дамоу ся-
мейнага тыпу як адной з форм уладкавання у сям'ю дзяцей-Cfpor 1 
дзяцей, яюя засташся без бацькоускай апею, i асабл^аасцям выхаван-
ня дзяцей ва умовах гэтай новай незвычайнай сямЧ. 

АнаШзуюцца знойны бацькоу э дзецьм) У якасц! эфвктыуыага сродку 
марапьна-эмацыянальнага выхавання асобы дз'тяц}, вызначаюцца 
функцы1 зноем у працэсе выхаванмк (!мфармацыйна-пазнаваучая, эма-
цыянальная, рэгулятыуная i карэкщровачная). 

3 улжам станоучага вопыту папярэджх гадоу намячаюцца сучас-
ныя тэндэнцьн у $нтэграцы{ намаганняу сям'З, дз!цячых дошкольных 
устаноу, школы, дзяржауных i грамадскЫ устаноу i службау Mitcpaco-
цыуму у працэсе выхавання падрастаючага пакалення. 

Вяхмкая увага удзяляецца прабшм® павышэння пвдагапчнай куль-
туры бацькоу як аднаго з дэейсных шяяхоу узбагачэння выхаваучага 
патэнцыялу сучаснай сям'1. Разглядаюцца шлях! i формы ncixonara-
педагаПчнай асветы i навучання бацькоу, як!я садзвйн1чаюць пераа-
дольванню няупэуненасц! $ сва!х с(лах f магчымасцях як выхавацеляу, 
нармал1зуюць ix асаб1стае жыццё, паляпшаюць выхаванне дзяцей I 
абарону ix правоу, зн!жаюць i вперед жаюць негатыуныя сацыяльныя 
з'явы у грамадстве. 
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