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проблем выхавання 
Нацыянаяымга тстыщта 
адукацьи, кандыдат 
педагогичных навук 

У цывшзаваных крамах свету кнуюць тстытуты, 
цэнтры i службы сямЧ, дзе бацьт могуць атрымаць кан-
сультацьи i канкрэтиую дапамогу па ycix пытаннях, звя-
заных з выхаваннем дзяцей. А я/а вопы/п работы з сям'ёй 
назапашаны у намай рэспублщы? Як выкарыстаць тое 
ле/гшае, шщо створана у нас? Яыя новыя падыходы вы-
значаюцца у рабоце з бацькам1? Якш павтна быць наву-
кова-ме/падычнае забеспячэнне работы? На усе гэтыя 
пытанш пастараемся адказаць. 

свой час быу распаусюджаны педагапчны усенавуч бацькоу i гра-
** мадскасщ, як1 у асноуным наладжвауся ва ушверсггэтах педагапч-

ных ведау. Стварал^ся факультэты i лекторы! пры школах, шшых на-
вучальных установах, дзщячых садках, на прадпрыемствах. 

У канцы 1987 г. па шщыятывс Мжктэрства адукацьи вывучалкя пы-
танн1 аргашзацьй работы устаноу адукацьи з сям'ёй, навукова-метады-
чнага забеспячэння пахолага-педагапчнай адукацьи бацькоу у Брэсце 
i Брэсцкай вобласцк Вучоныя-педагоп i пахолап, работнш Мшстэр-
ства адукацы1, настаушю, выхавацел1 вывучал1 вопыт работы з сям'ёй 
дзесяткау школ, садкоу, устаноу, прадпрыемствау, правял1 масавае ан-
кетаванне бацькоу i дзяцей. Яны наведал! заняты ушвсрсггэтау педа-
гапчных ведау, лекторыяу, наладжвал1 гутарт з бацькам1, дзядулям1 i 
бабулям!, aco6aMi, як1я замяняюць бацькоу, а таксама з дзецьм1 розных 
узростау. У сумеснай пастанове калегп МЫстэрства адукацьи i лрэз1-
дыума Педагаичнага таварыства было адзначана, што кнуючая струк-
тура аргашзацьй педпрапаганды не апраудвае сябе. Работа пераважнай 
болынасщ ушверсггэтау педагапчных ведау для бацькоу не адпавядае 
статусу народнага — не забяспечваецца пастаянны кантынгент слуха-
чоу, квал1ф1каваны склад выкладчыкау, у тэматычных планах i праг-
рамах не уллчваюцца узровень педагапчнай падрыхтоук! бацькоу да вы-
хавання дзяцей, ix штарэсы i патрэбы. Як i раней, пераважаюць лек-
цыйныя занята. Групавыя i шдывщуальныя кансультацьп праводзяцца 
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эшзадычна. У пастанове указвалася i на шшыя недахопы (шзкая эфек-
тыунасць класных i школьных бацькоуск1х сходау, сумеснай работы 
бацькоуск!х камкэтау i саветау садзейшчання сямЧ i школе, адставанне 
навукова-метадычнага забеспячэння i шт.) . 

У пастанове вызначалкя канкрэтныя напрамк! перабудовы педагапч-
най адукацьп бацькоу: 

1) лнсвщаваць дзеючую сетку i структуры народных ушверсггэтау пе-
дагапчных ведау для бацькоу; 

2) даць права педагапчным калектывам сумесна з бацькам* i грамад-
скасцю вызначыць формы i змест работы у адпаведнасц! з патрэбам1 i 
штарэсам! дашкольнай установы, школы, сямЧ, сацыяльнага асяроддзя; 

3) стварыць розныя веды лекторыяу i шшыя формы работы з бацькам!, 
забяспечыць дыферэнцыраваны падыход; 

4) праводзщь для бацькоу групавыя i шдывщуальныя кансультацьп, 
для чаго аргашзоуваць кэнсультацыйныя пункты на базе метадычных 
кабшетау, шстытутау удасканалення настаункау, педагапчных наву-
чальных устаноу i прадпрыемствау, прыцягваць да работы у ix педаго-
га^ пахолагау, медыкау, юрыстау i шшых спецыялктау; 

5) наладзщь навукова-метадычнае забеспячэнне педагапчнай адука-
цьй бацькоу (планы, праграмы, метадычныя дапаможшю, навукова-па-
пулярныя KHiri). 

Бацькам было прапанавана вызначыць тыя формы работы, яйя iM 
найбольш спадабалкя, прынеап карысць, дапамапш у выхаванш дзя-
цей, у вырашэнш праблем узаемаадносш у сямЧ. Думаецца, што да тэ-
тах меркаванняу трэба прыслухацца педагогам, пахолагам, выхаваце-
лям, творча выкарыстоуваць набытш, бо заусёды i ва yciM павшна быць 
пераемнасць. 

Сярод найбольш распаусюджаных формау заняткау называюцца на-
ступныя: гутарк1 (55,3%), абмен вопытам па пытаннях выхавання у 
сямЧ (54,6%), лекцьп (49,6%), абмеркаванне кшг, артыкулау, кша- i 
тэлефшьмау да праблемах сямЧ i выхавання дзяцей (36,6%), агульныя 
школьныя канферэнцьп бацькоу (32,8%), канферэнцьп бацькоу i мащ 
(26,7%), анализ педагапчных задач i атуацый (22,9%), вусныя чаео-
шсы (14,9%), дыспуты (13,7%), агляды навшак педагапчнай лггара-
туры (13,3%), семшарсюя занятк1 (11,5%), праслухоуванне магшта-
фонных зашсау (10,3%). У якасщ этзадычных названы таксама "круг-
лыя сталы", тыдш KHiri, дш адкрытых дзвярэй. Бацыа адзначаль што 
часцей за усё iM давал1 рэкамендацьн па улжу узроставых асабл1васцей 
дзяцей (32,1%), па працоуным выхаванш (24,4%), маральным 
(11,1%), па пытаннях вучобы, вольнага часу i культуры паводзш, ума-
цавання здароуя, ппены i рэжыму дня (9,9%), радзей — па палавым 
выхаванш (6,9%), па пытаннях выхавання щкавасщ да чытання 
(5,3%), па дысцыплше (4,2%). 

На занятках i у час кансультацый бацькам часцей за усё рэкаменда-
валася прачытаць KHiri В. А. Сухамлшскага (33,6%), А. С. Макараша 
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(32,8%), з серьй "Бацькам аб дзецях", "Сямейная педагогка", часошс 
"Сям'я i школа" (34,4%), артыкулы аб выхаванш у сямЧ, змешчаныя 
у "Настаунщкай газеце", "Советской Белоруссии", "Знамени юности" 
i шш. (10,5%). Сярод прачытаных к Hi г, прысвечаных праблемам выха-
вання дзяцей у сямЧ, вьглучалкя KHiri А. С. Мака раню (23%), 
В. А. Сухамлшскага (21%), а таксама некаторыя працы педагогау рэс-
публш. 

ТТерш чым вызначыць новыя падыходы у рабоце з сям'ёй, трэба не-
-^калыа слоу сказаць у цэлым аб ёй. Нягледзячы на узшкаючыя тут 

дэфармацьп, сям'я усё ж аказалася тым агульначалавечым i сацыяль-
ным iHCTbiTyTaM, як! не загшуу, а, наадварот, жыве i Ha6ipae алу. 

Ва ycix K p a i H a x свету зразумел!, што сям'я — аснова жыцця чалаве-
ка, вечная i н'шым не заменная. Свабода ад сямЧ — гэта толью шкшя 
шчасця. Вось чаму сёння i у перспектыве на наступнае стагоддзе най-
першая увага павшна удзяляцца сямЧ, дзецям, ix выхаванню. Так, у 
Францьй пры агульным абследаванш каля 90% жанчын на першае мес-
ца у шкале шчасця паставш "сямеины ачаг". Верныя сямейнаму 
укладу i большасць амерыканак, у KiTai 2/3 насельн^цтва да 30 гадоу 
не ведае разводау. Ды i у нашай краше каля паловы жанчын на пытанне 
"Щ будзеце вы настойваць на магчымасщ працягваць сваю работу, кал1 
мужу аддадуць вашу зарплату?" адказал!, што гатовы назаусёды вяр-
нуцца у сям'ю, да дамашн1'х аба вязка у, дзяцей. 

У дакументах урадау i даследаваннях вучоных розных KpaiH адназ-
начна сцвярджаецца: "Сям'я выратуе свет i чалавека", "Паунацэнная 
асоба не можа сфарм1равацца па-за сям'ёй", "Звышщэя сямЧ — дзец'|, 
праз яюх можна перадаць у будучыню сваю генетычную спадчыну", 
"Тольи сям'я пераможа у барацьбе. з чумой XX стагоддзя". 

Як1я ж новыя падыходы павшна выкарыстоуваць школа, каб супра-
цоунщтва з бацькам1 было больш вын1ковае? 

Перш за усё трэба грунтоуна пазнаём'щца з сям'ёй, г.зн. правесщ 
работу на дыягнастычнай аснове (дыягностыка у перакладзе з грэчаскай 
мовы азначае "распазнаванне"). Ёсць нямала школ, наста ушка у, як(я 
творча працуюць з бацькам!, валодаюць эфектыуным! приёмам! работы 
з сям'ёй на дыягнастычнай аснове (СШ № б г. Слошма, № 27 г. Иомеля, 
Шашкоуская СШ Стаубцоускага i Глыбауская СШ Рэчыцкага раёнау i 
шш.). Тут ёсць праграмы вывучэння сямей, дзе вызначаны наступныя 
раздзелы: "Агульныя звестк! аб сямЧ" (структура, склад, месца працы 
бацькоу, ix адукацыя, кароткая характарыстыка членау сямЧ, хнтарэсы, 
схшьнасщ, асабл1васщ рэжыму дня, сямейныя традыцьп i святы, куль-
тура унутрысямейных аднос1н); "Выхаваучы патэнцыял (магчымасщ) 
сямЧ" (сямейны м1кракл1мат, метады i сродк! выхаваучага ^здзеяння 
на дзяцей, складанасщ у выхаванш); "Працоунае выхаванне i прафе-
сшная арыентацыя дзяцей у сямЧ" (працоуныя абавязк! дзяцей i баць-
коу, метады i сродк! далучэння дзяцей да працы, дапамога сямЧ L шко-
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ле); "Педагапчная культура бацькоу" (як бацыц займаюцца самааду-
кацыяй, самавыхаваннсм). 

У некаторых школах рэспублш педагол выкарыстоуваюць распраца-
ваную прафесарам А. I. Кочатавым "Карту-схему пЫхолага-педагапч-
най характарыстык1 сямЧ як калектыву". Выдзелены пяць асноуных па-
казчыкау (крытэрыяу), па як1х ацэньваецца сям'я: 1) маральная на-
шраванасць; 2) педагапчная культура бацькоу; 3) падрыхтаванасць 
членау сямЧ да сумеснай дзейнасщ; 4) аргашзаванасць сямЧ; 5) ncixa-
лапчная камушкатыунасць. 

Але усё гэта толыи элементы ( ч а с т ) пахолага-педагапчнай дыягно-
стык1, разрозненыя i няпоуныя. Сам настаушк часта не у стане ква-
л1фжавана прадыягнаставаць усе семЧ ceaix вучняу. Настау час ства-
рыць айчынную (рэспублжанскую) дыягностыку (службу дыягностыш), 
даць ёй падрыхтаваных пахолагау i педагогау, атрымаць навукова аб-
грунтаваныя даныя аб сямЧ i з ix улжам працаваць з бацькам1 i дзецьмь 
Але неабходна, каб, па-першае, пахалапчныя службы i йстэмы ства-
ралкя на сур'ёзным навуковым грунце; па-другое, пахадыягностыка 
павшна быць узроставай, прымяняцца да любога узросту i катэгорьи 
людзей. 

Неабходна, каб педагоп на аснове даных пахолага-педагапчнай ды-
ягностык1 наладзш групавую i ждьпвдуальную работу з дзецьмь Тут 
павшны дапамагчы цэнтры сямЧ або кансультацыйныя службы, яия 
працуюць на поунай або частковай гаспадарча-разлжовай аснове. У ix 
складзе, акрамя педагогау, могуць быць пахолап, медьиа, нарколап, 
юрысты, эканамклы. 

Патрэбна наладзщь педагапчную асвету бацькоу па праблемах су-
часнай сямЧ, сямейным выхаванш, а таксама дыферэнцьтраваную пе-
дагапчную асвету розных катэгорый бацькоу (з поунай, няпоунай, апя-
кунскай сям'ёй, дзщячым домам сямейнага тыпу). 

Для дапамоп школе замест розных грамадсюх саветау i службау трэба 
ствараць дзяржауныя службы (цэнтры) сямЧ, яюя б дапамагал1 ума-
цоуваць мар^дьна-пахалапчнае i ф1з1чнае здароуе сямЧ, будучай мащ 
i юравал1 паводзшам1 пэунай групы будучых мащ (катэгорьи рызыкО. 
Так, яны магл1 б удзялщь увагу наступным пытанням (як гэта робщца 
у мнопх цывш1заваных крашах): 1) выплачваць дзяржауную дапамогу 
на Д31ця i за дэкрэтны водпуск тольы у тым выпадку, кал1 жанчына у 
час цяжарнасщ вядзе так1 лад жыцця, як1 не адаб'ецца адмоуна на но-
ванароджаным (Фшляндыя); 2) праводзщь у медыка-генетычных цэн-
трах генетычныя кансультацьп (аб спадчынных адхшеннях) для буду-
чых мужа i жоню перад заключэннем брака (Дашя, Галандыя, ЗША, 
Швецыя); 3) абследаваць цяжарных жанчын задоуга да нараджэння 
дзщящ (для папярэджання паталоги). Ранняя дыягностыка i спецыяль-
нае харчаванне могуць выратаваць патэнцыяльна паталапчнае дзщя ад 
цяжкай щыятьн i даюць магчымасць макамальна яго адаптаваць. 

Урад рэспублМ i мясцовыя органы павшны, з аднаш боку, дапама-
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гаць сямЧ паляпшаць умовы яе жыцця, заахвочваць тых бацькоу, як!я 
правшьна выхоуваюць дзяцей, а з другога боку — ствараць астэму 
кантролю з жорстюм1 санкцыям! для тых бацькоу, як'ш безадказна ад-
носяцца да ceaix абавязкау. Вылучаюцца таю я напрамкк 1) мащ можа 
быць дома, выхоуваць дзяцей да 5 — 6 гадоу; 2) мащ павшна мець 
скарочаны рабочы дзень, пакуль дзщящ не слоунщца 10 гадоу; 3) для 
таго каб у сямЧ усталявауся спрыяльны маральна-пахалапчны 
мифаклтат, трэба даць магчымасць мащ звальняцца з працы на 1 — 
2 гады без страты бесперапыннага стажу работы; 4) увесщ на Беларуа 
Дзень Мащ. У таи дзень дзещ змапн б прыехаць у бацькоуси дом, 
павшшаваць ceaix мащ, пабыць з iMi; 5) падрыхтаваць Закон Рэспублт 
Беларусь "Аб правах дзщящ", дзе вызначыць правы i абавязю, юры-
дычны статус ycix катэгорый дзяцей, ix узаемаадносшы з бацькамц род-
ным!, педагогам! i г.д. 

pэcпyблiцы вызначьиися наступныя шлях1 навукова-метадычнага 
~ забеспячэння, дыферэнцыраванага уздзеяння пахолага-педагапч-

ных ведау на бацькоу: 
актуал1зацыя пахолага-педагапчнай тэматым лекторыяу, цыклау, 

экспрэс-у шверсиэтау, аутарсклх курсау, кансультацый, яе мака-
мальнае нaблiжэннe да запытау i патрэб розных катэгорый бацькоу 
("Сям'я i яе роля у фарм1раванш асобы", "Дзещ — бацью — грамад-
ства", "Актуальныя праблемы выхавання дзяцей у сямЧ", "Маладая 
сям'я", "Для вас, маладыя!", "Вучымся культуры узаемаадносш у 
сямЧ", "Канфлжты у сямЧ: шлях1 ix пераадолення" i шш.); 

навукова-метадычнае забеспячэнне бацькоу i педагогау, як1я займа-
юцца распаусюджаннем пахолага-педагапчных ведау. 3 гэтай мэтай 
падрыхтаваны i выдадзены камплект лгтаратуры, у як1 уваходзяць: 1) 
праграмы заняткау з бацькам}; 2) дапаможшк у чатырох частках пад 
агульнай назвай "Навука i майстэрства сямейнага выхавання" (кожная 
частка разл1чана на канкрэтны узрост — дзяцей-дашкольшкау, мало-
дшых школьшкау, падлеткау, старэйшых школьшкау); 3) дапаможшк 
"Сямейна-бытавая культура"; 4) "Энцыклапедыя маладой сямЧ"; 5) 
KHiri, дзе абагульняецца вопыт беларусюх сямей у выхаванш дзяцей; 
яны вышшп i выходзяць у навукова-папулярных серыях "Бацькам аб 
дзецях" (29 кшг), "Сямейная педагопка" (каля 40 кшг); 6) перавыдан-
не кшг айчынных i замежных педагогау i пахолагау, яюя прысвечаны 
праблемам выхавання дзяцей у сямЧ (А. С. Макаранка. "Кшга для 
бацькоу", В. А. Сухамлшскь "Як выхаваць сапрауднага чалавека", 
"ГНсьмы да сына", "ГПсьмы да дачю", "Сэрца аддаю дзецям", 
Б. П. Ншщн, JI. А. Шкщша. "Мы i нашыя дзещ", Я. Корчак. "Як 
любщь дзяцей", М. Юпмава-Фюгнерава. "Эмацыянальнае выхаванне у 
сямЧ", Ф. Хорват. "Каханне, мацярынства, будучыня", Д. Байард. "Як 
спрауляцца з праблемам! падлеткау"); 7) матэрыялы рэспубл1канаих 
навукова-практычных канферэнцый i семшарау; 
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выступленш вучоных, педагогау, бацькоу на старонках рэспублжан-
CKix газет, часошсау; 

шдывщуальныя кансультацьп, парады i рэкамендацьи спсцыялктау 
(педагогау, пахолагау, урачоу, юрыстау i шш.). 

Безумоуна, нельга инараваць усё тое лепшае, што на-
запашвалася за доугш гады. А зроблена нямала — няглед-
зячы на цяжкасщ, што icnaeanl ды i цяпер яшчэ 1снуюць 
i, на жаль, перашкаджаюць як мага болыи выткова да-
памагаць сямЧ у выхаванш дзяцей. У паспяховым выра-
шэнш гэтай заданы павшны быць защкаулены усе, бо ад 
належнага м1краюймату у сямЧ залежыць дабрабыт не 
толъш кожнага асобнага чалавека, але i ycix жыхароу 
нашай рэспублш. 

In the material by V. Chechet the accumulation of Belarus 
experience in family helping for the children up bringing, the 
new methods in the work with parents, the new scientific 
methodical provisions of this work are given. 
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