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Рускае грамадства заусёды хвалявау лёс шраты — дзщящ, пазбауленага 
бацькоускай сям'ь Ужо у старажытныя часы у казках, песнях, прымау-
ках, прыказках знаходзШ адлюстраванне адносшы людзей да дзяцей-ci-
рот: «Не пасщ, не малюя, а дай прытулак «раце» , «За прытулак мраты 
бог шчасце падае», «Чужое дзщя прыносщь шчасце у дом». 

У старажытнай Pyci апекаванне cipoT i дабрачьшнасць свята шанава-
л!ся. У першых заканадаучых актах («Саборным Улажэнш» — 1649 г., 
«Указе» — 1682 г.) знаходзШ месца пытанш дабрачыннасц!, пошуку 
сродкау, догляду бязродных, кшутых дзяцей. У 1715 г. Пётр I выдае Указ 
аб стварэнш «у Маскве i шшых гарадах пры цэрквах спецыяльных пры-
будоу, куды б прыносШ немаулят». Першыя выхаваучыя дамы был1 адкрыты 
у Маскве пры Новадзявочым i Андрэеусшм манастырах. 

Пры Кацярыне працягваецца адкрыццё выхаваучых дамоу для беспры-
тульных дзяцей. Сшод выступав • з адозвай да усяго духавенства весщ 
пропаведз1 аб дабрачыннасщ для выратавання няшчасных дзяцей. Прапа-
ноувалася прынос1мых немаулят здаваць прыватным асобам для выгадоу-
вання аж да уладкавання у выхаваучыя дамы. У адозве Сшода было ука-
зание аб падрыхтоуцы у дзяржаве спецыяльна абучаных жанчын для 
выкормл1вання i выхавання няшчаснанароджаных дзяцей. 

Напярэдадн1 Кастрычнщкай рэвалюцы1 у Pacii па 1нщыятыве земства 
стварал1ся мясцовыя апякунствы, у абавязш яшх уваходз1у клопат аб 
бязродных дзецях свайго бл!жэйшага акружэння. Закон « А б Апякунствах 
пры пачатковах школах» (1907 г.) замацоувау высакародныя функцьп 
мясцовых апякунствау, падахвочвау дабрачыннасць, якая уласщва чалавеку 
i прыносщь яму душэуны спакой i раунавагу. 

Пры Савецкай уладзе Лешным быу падп1саны Дэкрэт аб ахове здароуя 
мац1 i дзщяц1 (1918 г.). У 1919 г. стваральнш Савецкай дзяржавы падп1-
сау Дэкрэт аб арган1зацы1 спецыяльнага м1жведамаснага «Савета абароны 
дзяцей». 

У 1924 г. дзяржава падтрымала щэю аб наладжванш еямейнага патра-
нату — перадачы дзяцей на выхаванне у ceM'i. Сярод важнейшых яго 
умоу указвалася на шырокае шфармаванне грамадскасц1 аб патранаце i ста-
ранны адбор сямей з лнсу жадаючых узяць на выхаванне прыёмнае 
дзщя. У 1936 г. пастановай Усерасшскага ЦБК i СНК аб парадку пера-
дачы дзяцей на выхаванне (патранат) у семЧ працоуных падкрэсл1вал1ся 
бескарысл!васць гэтай акцьп, гуманныя аднос1ны да дзщящ, узятага 
у чужую сям'ю. У прыватнасщ, адзначалася, што дзещ не перадаюцца 
у семЧ, у яшх выплата за патранат з'яулялася б асноунай крынщай 
1снавання сям!, дзе маюцца алкаголис1, наркаманы, ёсць члены сямЧ, 
я т я пакутуюць вострым! i заразным! захворваннямь а таксама хворыя на 
aniaencire. 

У anoumi час у лекешоне нязначнай частш насельн1цтва кра1ны i нашай 
рэспубл1ш з'яв1л1ся новыя словы i паняцщ:. «дзщячы гарадок еямейнага 
тыпу», «дзщячы дом еямейнага тыпу», «бацьк1-выхавацел1». Для MHOrix 
людзей пакуль што сэнс з'явы, якая абазначаецца прыведзеным) словам!, 
застаецца невядомым, прычым 1ншы раз настольш, што стала магчымым 
пытанне: «Сямейны дз1цячы дом — гэта кал1 сям'я аддае дзяцей у дзщячы 
дом?». Менав1та такое пытанне было зададзена адным з работншау райана 
жанчыне-выхавальнщы. М1ж тым, з'яуленне дзщячых дамоу еямейнага 
тыпу (ДДСТ), па-першае, закранае штарэсы не тольш ix насельн1кау, але 
i тых, хто жыве побач. Па-другое, у гэтай з'яве i у праблемах, што яе 
суправаджаюць, адлюстроуваюцца як глыбшныя заганы нашага грамад-
ства, так i пэуныя надзе1 на ix пераадоленйе. Да ташх папярэдн1х ^ыйадау 
прыводз1ць даследаванне, пачатае супрацоушкалп адкрытай у кастрычн1-
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ку 1990 г. лабараторьп праблем сдаейнага i грамадскага дашкольнага 
выхавання ВелНД1 адукацьй Мппстарства народкай адукацьп БССР. 3 дапа-
могай разнастайных метадау даследавания (аналдзу айчыниага i замежнага 
вопыту, наз1рання, апытанняу, гутарак з бацькамьвыхавацелямг Беларум 
i крашы, у прыватнасщ з TbiMi з ix, ягая удзельшчада ва усесаюзнай 
навукова-практычнай канферэнцьн «Сямейны дзщячы дом: праблемы 
тэорьп i методыш», што праходзша у снежш 1990 г. у г. Звяшга радзе 
Маскоускай вобласщ) высвятляуся састаусямей, матывацыя бацькоу-выхава-
целяу, яшя узял1 прыёмных дзяцей у свае сем1, нащраванасць ix педа-
гаНчнай дзейнасщ, наяунасць спецыяльнай адукацьп i установка на яе 
набыццё, асабл1васщ узаемаадносш родных i прыёмных дзяцей, характар 
цяжкасцей, я ш пераадольваюцца бацькамЬвыхавацелялн у працэсе арга-
шзацьп дзщячых дамоу сямейнага тыпу. 

Вывучэнне Праблемы сведчыць, што працяглы час у нашай краше 
i рэспублщы абвяшчауся бясспрэчны прыярытэт грамадсшх штарэсау- над 
асабгстьгаи, аддавалася перавага вытворчай дзейнасщ абодвух бацькоу над 
ix бытавой i выхаваучай дзейнасцю у сям1. Сярод жанчын у краше амаль 
не засталося хатшх гаспадынь (ix толыа 11 %) . Затое колькасць 
дзщячых дамоу i штэрнатау у параунанш з цяжым1 пасляваенньии гадам1 
сёння узрасла у 3 разы. У KpaiHe 453 тыс, дзяцей-cipoT i дзяцей, яшя 
засталюя без апякунства бацькоу, прычым больш за 90 % з ix з'яуляюцца 
cipoTaMi пры жывых бацьках. У Беларум ташх дзяцей каля 20 тыс. (1991 г.), 
з ix 10 тыс. знаходзщца • у дамах дзщящ, дзщячых дамах, школах-штэр-
натах, 8 тыс.— у сем'ях, 2 тыс.— у ПТВ, тэхшкумах i ВНУ. Што год дамы 
дзщящ рзспублии прымаюць да 800 немаулят, пашнутых мащ. 

У апошшя гады у нашай KpaiHe i у рэспублщы прыняты шэраг паста-
ноу i 1ншых дакументау, што садзейшчаюць умацаванню сямЧ, ахове 
мацярынства i дзящнства, паляпшэнню матэрыяльнай дапамоп дзецям-
мротам i дзецям, яшя засталюя без апякунства бацькоу, павышэнню адказ-
насщ бацькоу за выхаванне дзяцей. Аднак анал1з гэтых дакументау 
сведчыць аб тым, што у ix не знаходзяць неабходнага адлюстравання 
сацыяльныя, культурныя, пал1тычныя i асаб1стыя правы дзяцей, палажэнш 
аб увазе да сувяз1 дзщящ з сям'ёй. Не замацаваны законам правы выха-
ванцау дзщячых дамоу на пэуныя матэрыяльныя льготы (жыллё, выхад-
ная дапамога i да т. п.). Miac тым, у радзе краш функцыяшруюць спецы-
яльныя законы аб дзецях (у Фшляндьп Закон аб дзецях, на Кубе — 
Кодэкс аб дзецях i моладз1), у MHorix KpaiHax свету правам дзяцей прысве-
чаны асобныя палажэнш Канстытуцьи. Генеральная Асамблея А А Н 20 Л1-
стапада 1989 г. приняла Канвенцыю аб правах дзщящ. У гэтым дакумен-
це зафшсаваны як правы дзяцей, яшя жывуць у нармальных умовах, так 
i правы дзяцей з асобных груп: швал1дау, дзяцей-cipoT, дзяцей, пашнутых 
без апякунства бацькоу, бежанцау, тых, што знаходзяцца у зоне узброе-
нага канфлнсту. Вось, у прыватнасц!, некаторыя з ix: 1) на жыццё, выживание 
i развщцё; 2) на атрыманне нацыянальнасщ; 3) на веданне бацькоу i 
выхоуванне iMi; 4) на свабоду думш, сумлення, panirii; 5) на абарону ад 
пакут, жорсткасщ, нечадавечых адносш або пакарання. 

У Канвенцьи аб правах дзщящ вызначана i адказнасць дзяржавы за 
выхаванне дзяцей-cipoT i дзяцей, пашнутых без апякунства бацькоу: 
«Дзщя, якое часова або пастаянна пазбаулена свайго сямейнага акру-
жэння або якое у яго уласных найлепшых iHTapacax не можа заставацца 
у ташм акружэнш, мае права на асабл1вую абарону i дапамогу, прадастау-
ляемыя дзяржавай» (артыкул 20). 

У нашай KpaiHe у канцы 1990 г. з'яв1уся праект Закона СССР аб 
правах дзщящ (падрыхтаваны НДГ дзяцшства А П Н СССР i Савецшм дз1ця-
чым фондам iMJi У. I. Ленша), у ягам замацаваны правы дзяцей, яшя 
застал!ся без апякунства бацькоу. У iM, у прыватнасщ, зашсана, што кожнае 
дзщя, якое засталося без бацькоускага апякунства, мае права на асаблЬ 
вую абарону дзяржавай. Гэта права дзяцей забяспечваецца у першую чаргу 
перадачай ix на уеынауленне, пад апеку, у дзщячыя дамы сямейнага 
тыпу, апякунсмя семЧ Савецкага дзщячага фонду. Дзяржава аказвае 
матзрыяльную падтрымку ташм сем'ям i дзщячым дамам, Пры немагчымасщ 
перадачы у сям'ю дзщя цераводзяць у дом дзщящ, дзщячы дом, школу-
1нтэрнат на поунае дзяржаунае забеспячэнне. Пры наяунасщ медыцынск^х 
наказчьпсау i неабходнасщ у гэтым дзщя змяшчаецца у спецьмльнун> 
школу-штэрнат, дом 1нвал1дау (артыкул 42). 

,. Трэба сказаць, што у радзе KpaiH свету (Аустрыя, Гермашя, Венгрыя, 
Чэха-Славамя, Швецьш i inm.) назапашаны станоучы вопыт функцыяшра-
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вання спецыял1заваных с'ямейных дамоу, звычайных сямейных дзйцячых 
дамоу i г. д. У гэтых крашах з дзецьмь яв!я засталШя без апМкун-
ства бацькоу, вядзецца папярэдняя спецыяльная дыягнастычная работа. 
Так, у Чэха-Славакп у дзщячых дыягнастычных дамах так!я дзещ знахо-
дзяцца ад паутара да двух месяцау. За тэты перыяд спецыялкты ставяць 
медыка-пмхалаочны дыягназ. Згодна з iM ix потым i размяркоуваюць або 
у сям'ю i масавую школу, або у спецыял1заваны сямейны вд звычайны 
дзщячы дом, або ва установу для дзяцей з цяжкасцям1 у паводзшах. 
У Швецьн ёсць дамы, у яюх выхавацел1 з вышэйшай спецыяльнай адука-
цыяй (звычайна педагог! i ncixoAari) ствараюць спрыяльныя сямейныя 
умовы для дзяцей ва узросце ад некальтх тыдняу да 12 гадоу. Сацыяль-
ныя куратарсмя службы нашроуваюць у гэтыя дамы рабят, яшх крыудзяць, 
зневажаюць у сямЧ, з яюм1 у бацькоу не складваюцца адносшы. Кал1 бацыа 
пачынаюць разумець свае памылш i прал!ш у выхаваннг i раскайваюцца 
у тым, што здарылася, то праз два месяцы дзещ зноу могуць вярнуцца 
у сваю сям'ю. Для тых жа, што застаюцца ва указаных дамах, ствараюцца 
цудоуныя умовы для пражывання: сумесныя вячэры, прагляды тэлепера-
дач, аргашзацыя гульняу, свят; у кожнага маецца аеобны пакой, яго 
могуць наведваць сябры i аднакласшкь Дзещ ходзяць у звычайныя дзщя-
чыя сады i школы. Кал ! праз паугода не удаецца наладзщь нармальныя 
адносшы памдж бацькам1 i дзецьмЬ выхаванне дзщящ могуць часова 
даверыць новаи сям!, з якой падшсваецца гадавы кантракт. Перавага 
аддаецца тым сем'ям, яшя маюць вопыт выхавання уяасных дзяцей. 
Кожны год «б1ялаНчныя» бацьш маюць магчымасць вярнуць сабе csaix 
дзяцей. Акрамя таго, на працягу года iM даецца магчымасць сустракацца 
з iMi (гэта новая канцэпцыя спецыялгстау, бо згодна з мшулай кантакгы 
бацькоу з дзецыун абмяжоувалдоя). 

У Беларус1 у вырашэнн1 праблемы мроцтва прыкметна акрэслШся 
тры асноуныя напрамш: першы — разбуйненне дзеючых дзщячых дамоу 
i школ-штэрнатау з тым, каб у ix пражывала i выхоувалася не 200— 
300 дзяцей, а 75—100; flpyri — будаунщтва дзщячых гарадкоу еямей-
нага тыпу, у яшх плануецца размяшчаць ад 150 да 200 дзяцей; трэщ — 
вяртанне дзяцей у семЧ (роднасныя, апякунешя), у дзящчыя дамы еямей-
нага тыпу. Апошш напрамак уяуляецца найбольш перспектыуным, 
зыходзячы з сацыяльна-эканам1чных i маральна-пс1халапчных фактарау. 
Па-першае, кал1 у дзщячых дамах i школах-штэрнатах утрыманне аднаго 
дзщящ у год абыходзщца дзяржаве больш за 3 тыс. руб., то у сямЧ — 
1,2—1,6 тыс. руб. Па-другое, у дзщячых дамах i школах-штэрнатах прак-
тична няма здаровых выхаванцау. Так, згодна з даньпш масавага абсле-
давання НД1 ф1з!ялоги дзяцей i падлеткау А П Н СССР, праведзенага 
у 80-я гг., еярод выхаванцау штэрнатау шырока распаусюджаны (каля 
90 % ) расстройства петханеуралаичнай сферы, а таксама агульная сама-
тычная аслабленасць аргашзма. У 10 % выхаванцау малодшых класау адзна-
чаюцца парушэнш у паводзшах тыпу шлхапатападобнага сшдрому; 
кожнае 3—5-е дзщя пакутуе ад энурэзу, праяу неурозау, у падлеткау 
наз1раецца патахарактараланчнае фарм1раванне асобы, а таксама астэна-
неуратычны стан (Прихожан А . М., Толстых Н. Н. Дети без семьи // Детский 
дом: заботы и тревоги общества. М., 1990. С. 5), АналаНчная карцша 
наз1раецца i у Беларуси у кожнага 4—5-га дзщящ можна зауважыць 
нраяуленне неурозу, агульиую саматычную аслабленасць аргашзма, роз-
ныя захворванш (энурэз, дыябет, аци, пнеумашя, страушкавыя захворванш 
i шш.). Па-трэцяе, для выхаванцау дзщячых дамоу i школ-штэрнатау вост-
рай праблемай застаецца сацыяльная адаптацыя пасля выхаду з указаных 
дзщячых устаноу. Як паведамша у дакладзе на канферэнцьп у г. Звяш-
гарадзе навуковы супрацоунш НД1 сацыялогп А Н СССР I. Ф. Дзяменцьева, 
выпуекшга школ-штэрнатау не арыентуюцца у найпрасцейшых бытавых 
С1т\гацыях, iM цяжка наладжваць адносшы з людзыш, яны не ведаюць, 
куды звяртацца у выпадку захворвання, выхаду са строю бытавых прыборау 
i imu. 

У параунашп з выпускншам1 школ i звычайных дзщячых дамоу намно-
га лепш i хутчэй вдзе адаптацыя рабят, яшя жывуць у дзщячых дамах 
еямейнага тыпу. Згодна з дакументалн ташм! л1чацца: 1) дзщячыя гарадш 
з аднакватэрных многапакаёвых дамоу для пражывання сямей, яшя выхоу-
ваюць не менш за 10 дзяцей-cipoT i дзяцей, пашнутых без апекавання 
бацькоу; 2) асобныя сем'1, што выхоуваюць не менш за 5 .дзяцей-iCipoT 
i дзяцей, яшя засталкя без aneKi бацькоу i яшя жывуць у шматпакаёвых 
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асобных кватэрах, у звычайных, спецыял1заваных дамах, у трупах ташх 
дамоу. 

Згодна з пастановай Савета MiHicTpay БССР «Аб стварэнш у рэспублЬ 
цы дзщячых дамоу сямейнага тыпу» (№ 294 ад 17 кастрычнша 1988 г.) 
у гарадах Вшейцы, Калшкав1чах, Кобрыне, Л1дзе, Полацку прадугледжа-
на у 1988—1994 гг. будаунщтва дзщячых гарадкоу для пражывання 
сямей, дзе выхоуваецца не менш за 10 cipoT або дзяцей, яшя застал1ся 
без апеш бацькоу (ужо щзе будаунщтва ташх гарадкоу у Вшейцы i Коб-
рыне). У дзщячых гарадках сямейнага тыпу у комплексе плануецца пабу-
даваць катэджы (адзш катэдж для кожнай сям'к з -10 дзяцьм! i ix бацькамЬ 
выхавацелям1), сярэднюю школу з клубным комплексам, спартыуна-аздарау-
ленчы цэнтр з плавальным басейнам, дашкольныя установы, гаспадарчыя 
i лячэбна-прафшактычня блош, а таксама выдзелщь прысядз1бныя зямельныя 
участш для прадукцыйнай працы. У кожным гарадку намечана размяшчаць 
150—200 дзяцей. 

Адначасова з пачаткам будаунщтва падобных гарадкоу у рэспублщы, 
пачынаючы з 1988 г., пры актыунай падтрымцы Беларускага рэспублшан-
скага i абласных аддзяленняу Савецкага дзщячага фонду iMH У. I. Ле-
нша, Млшстэрства народнай адукацьп БССР, шырокай грамадскасщ пачал1 
стварацца дзщячыя дамы сямейнага тыпу, што знаходзяцца у распара-
джэнш мясцовых Саветау народных дэпутатау. Дзщячыя дамы сямейнага 
тыпу — тэта не што шшае, як сям'я, якая не мае або мае ceaix дзяцей i якая 
узяла на выхаванне не менш за 5 дзяцей-cipoT i дзяцей, яшя засталюя без 
aneKi бацькоу. Дзщячы дом сямейнага тыпу узначальвае адзш з бацькоу-
выхавацеляу (часцей мащ), якому яго выхаваучая дзейнасць зал1чваецца 
у стаж работы па спецыяльнасщ, а таксама у агульны i бесперапынны 
стаж пры прызначэнш neHc i i i дапамог1. 

У цяперашт час на Беларус! маецца 11 дз1цячых дамоу сямейнага 
тыпу, яшя створаны за апошн1я тры гады. 3 ix 8 гарадсшх i 3 сельсшя: 
Глухавых з Бабруйска Маг1лёускай вобласщ, дзе выхоуваецца 3 родныя i 
5 прыёмных дзяцей; 1стыкулавых з Пружан Брэсцкай вобласц1 — 5 родных i 
11 прыёмных; Карпов1чау з MiHCKa — родных дзяцей няма, прыёмных 9; 
Кузняцовых з MiHCKa — 2 родныя i 7 прыёмных; Кундзшавых з Кл1чава 
Маг1лёускай вобласц1 — 3 родныя i 5 прыёмных; Кутузавых з Гродна — 
7 прыёмных; Сагайдаравых з Жодз1на М1нскай вобласц1 — 2 родныя i 
10 прыёмных; Такмаковых з Рэчыцы Гомельскай вобласщ — 3 родныя i 
5 прыёмных; Дз'ячковых з пас. Mipm>i Маг1лёускага раёна — 5 родных i 
4 прыёмныя; Пытлякоу з в. Халоп'я 1вацэвщкага раёна Брэсцкай воб-
ласщ — 4 родныя i 5 прыёмных; Церахавых з в. Копщ Вщебскага раё-
на — 5 родных i 5 прыёмных. 

Ташм чынам, у перал1чаных дз1цячых дамах сямейнага тыпу жывуць 
i выхоуваюцца 32 родныя i 72 прыёмныя дз1цяц1 розных узростау 
(дашкольнага, малодшага i сярэдняга школьнага, г. зн. дзещ 4—14 гадоу). 

Матэрыялы наз1ранняу за паводзшам1 рабят i гутарак з бацькам1-
выхавацелям1 сведчаць аб тым, што матывацыя дзейнасщ бацькоу-выхаваце-
ляу носщь усвядомлены i сацыяльна станоучы характар: асноуным стыму-
лам прыёмных бацькоу i апекуноу з'яуляецца 1мкненне стварыць дзецям 
нармальныя умовы для развщця, вярнуць цеплыню страчанага сямей-
нага ачага, ласку i клопат мац!. Аб гэтым гаворыць, па-першае, змянен-
не першапачатковых намерау абмежавацца невялшай колькасцю усыноу-
леных або узятых пад апеку дзяцей (2—3-мя). Пасля наведвання дзЬ 
цячых дамоу, дамоу дз1цяц1, школ-1нтэриатау бацьк1-выхавацел1, як правила, 
не магл1 утрымацца перад натуральным чаканнем змучаных i спакутава-
ных дзяцей, што ix таты i мамы знайшлюя, i брал1 у сям'ю па 5 i 
больш. Акрамя таго, некаторыя з бацькоу-выхавацеляу аб'язджал1 шшыя 
установы у пошуках братоу i сясцёр узятых у сям'ю рабят, каб аб'яднаць ix. 
Па-другое, пацвярджэннем сацыяльна значымай матывацьп бацькоу-выхава-
целяу з'яуляецца ix iMKHeHHe усынавщь або узяць пад апеку найбольш 
няшчасных дзяцей: хворых ni тых, што ужо пабывал1 у сем'ях, але яшх 
вярнул1 з-за адх1ленняу у паводзшах. На фоне гэтага асабл1ва непакощь 
адмоуная «грамадская» думка, што склалася у аднос1нах да бацькоу-
выхавацеляу. МноНя падазраюць ix у карысл1вых намерах, забываючы 
пра тое, што утрыманне дзяцей у дзяржауных выхаваучых установах 
абыходзщца намнога даражэй, а вышш выхавання значна шжэйшыя. 

Востра прасочваецца праблема сацыяльна-пс1халаг1чнай адаптацьп дзя-
цей у ДДСТ, ятя несл1 на сабе адб1так неспрыяльных у гэтых аднос!-
нах умоу утрымання i выхавання у спецыф1чных установах. Так, яны 
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не вдэнтыфисавал1 бохан з хлебам (сям'я Кундзшавых), а толыа нарэзаныя 
лусты называл! хлебам; у сямЧ Карпов1чау дзещ васьм! гадоу спалохал1ся 
кошк1 i сабаш, убачыушы прынесеную у кошыку бульбу, стал! вык!дваць 
яе, думаючы, што тэта камян!, i да т. п. Амаль ва ycix сем'ях дзещ у пер-
шыя дн! спрабавал! хаваць пад падушку хлеб i !ншыя прадукты, 
па вдчах праб1рал1ся на кухню i аб'ядалюя да дурнаты, да вопратш, абутку, 
шшых рэчау адносшшя па-варварску. 

Наступная праблема, што вырысоувалася пасля гутарак з бацькамЬвы-
хавацелям!,— аднос!ны з калегам!, аднаго з адным, неабходнасць атрыман-
ня мпнмуму педагаг!чных ведау для вырашэння спецыф1чных задач выха-
вання i навучання дзяцей з затрымкам! ncixi4Hara развщця, бо яны назЬ 
раюцца, як сведчаць вынш! масавага апытання, у 90—95 % дзяцей з дзщя-
чых дамоу, школ-штэрнатау i асабл1ва у тых, хто быу !заляваны ад сям!, 
пачынаючы з дома дз!цяц!. 

Асабл!вую заклапочанасць частк! бацькоу-выхавацеляу выклисае на-
быты некаторым1 дзецьм! вопыт сексуальных адхшенняу, запазычаны у 
сем'ях бацькоу-алкаголпсау i прастытутак. Парады медьпсау i пс!холагау ш-
щы час зводзяцца да рэкамендацый змяшчаць дзяцей у пс!ханеуралаг!ч-
ны дыспансер, каб там яны пазбавШся шкодных звычак. Аднак такое ля-
чэнне можа стымуляваць затрымку ncixi4Hara развщця дзщящ, таму баць-
Ki-выхавацел! часцей звяртаюцца да працатэрап!! або да гульнявой i пазна-
вальнай дзейнасщ. Гэта, як правша, дае станоучыя BbraiKi, але дастатковага 
вопыту беларуск!я ДДСТ яшчэ не маюць, бо аргашзаваны яны усяго некаль-
Ki гадоу назад. Значыць, можна чакаць абвастрэння праблем сексуальнага 
выхавання дзяцей, кал! яны дасягнуць палавой спеласщ. На фоне гэтага 
асабл!вую значымасць набывае пытанне аргашзацьп ix вольнага часу, напау-
нення яго сацыяльна i асобасна карыснай дзейнасцю, якая б прыносша ра-
бятам маральнае задавальненне. Неабходна дапамога бацькам-выхавацелям 
у правядзенн! сямейных свят, стварэнн! традыцый, далучэнн! дзяцей да роз-
ных в!дау творчасщ. 

Прыемным выглядае факт кароткага перыяду адаптацы! дзяцей у новых 
сем'ях, адсутнасць, за рэдк1м выключэннем, канфлгктау пам1ж рабятам!, 
прычым, як пам1ж прыемным!, так i памгж родным! i прыемным!. Тым не 
менш выключэнш !снуюць, таму паустае праблема стварэння методыш ад-
бору дзяцей у ДДСТ, правядзення тэстыравання для выяулення асабл!ва 
канфлгктных дзяцей i звядзення Да нуля магчымасщ узншнення сиуацьи, 
кал! даводз!цца вяртаць дзщя у дзщячы дом або школу-штэрнат, бо яго пры-
сутнасць рэзка пагаршае мшракл1мат сям!. 

На наш погляд, высакародиы рух па стварэнню дзщячых дамоу еямей-
нага тыпу мае патрэбу у сур'ёзнай грамадскай i прафеедянальнай падтрым-
цы i стымуляваин!. Даследаванне, у ходзе якога мяркуецца правесц! анкета-
ванне бацькоу-выхавацеляу амаль трохсот ДДСТ СССР, будзе сканцэнтравана 
на вывучэнш наступных праблем: 

вызначэнне крытэрыяу падбору бацькоу-выхавацеляу i адбору дзяцей у 
ДДСТ; 

размеркаванне функцый i аеабл1васщ узаемаадносш мужа i жонш пры 
стварэнн! ДДСТ; 

выяуленне асабл!васцей адносш бацькоу-выхавацеляу з уласным! родны-
Mi, сябрам! i шшьгай людзьм!, з выхавацелям! дзщячых садоу i педагогам! 
школ, родным! i прыёмным! дзецьм!; 

наладжванне узаемаадносш дзяцей у ДДСТ; 
аднауленне ф1з1чнага i ncixi4Hara здароуя дзяцей; 
арган!зацыя навучальнай, працоунай, камунисатыунай i шш. дзейнасщ 

рабят; 
стварэнне праграмы пс!холага-педагаг!чнай падрыхтоуш бацькоу-выха-

вацеляу i шш. 
Маецца на увазе, што разгалшаваная сетка ДДСТ, створаных з улшам 

пс!холага-педагаг1чных рэкамендацый, якая карыстаецца матэрыяльнай 
падтрымкай дзяржавы, дазволщь рэзка скарацщь колькасць 1снуючых да-
моу дзщящ, дзщячых дамоу i школ-штэрнатау i тым самым згладзщь вост-
рую праблему мроцтва i абяздоленасц! дзяцей бацькоу-алкаголшау, яшя, па 
даных масавага апытання, з'яуляюцца асноуным! «пастаушчыкам!» дзя-
цей у перал!чаныя выхаваучыя установы, Менав1та сямейныя дзщячыя да-
мы, а не дараНя гарадк! павшны атрымаць прыярытэт у развщц!, бо, на дум-
ку бацькоу-выхавацеляу, нават самы добраупарадкаваны гарадок не будзе 
пазбаулены ад налёту афщыйнай установы i стане, як яны л1чаць, чаргрвай 
«мроцкай вёскай», «казённым домам», «дз!цячай калон!яй». 
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