
Цяпло сям 7 

Праграма 
Млжнароднага 
года сямЧ 
Аб развщщ i выхаванш дзяцей i 
моладз1 

У болынасщ краш свету у 1980-ых — пачатку 1990-ых гг., нягледзячы 
на рост разводау i розныя метамарфозы шлюбных адносш, у сё больш 
прыкметна акрэслшася тэндэнцыя да умацавання сямЧ, да абвяшчэння 
яе культу. Як паказваюць даныя статыстыи, XX ст. характарызуецца 
змяншэннем колькасщ асоб, як1я шксш не уступал! у шлюб, i, наадва-
рот, павял1чваецца колькасць тых, хто знаходзщца у шлюбе. Дарэчы, 
у Рэспублщы Беларусь створана каля 3 млн сямей, у яих нал1чваецца 
9 млн чалавек, г.зн. больш за 90% усяго насельнщтва. 

Генеральная Асамблея Арган1зацы1 Аб'яднаных Нацый абвясцша 
1994 г. М1жнародным годам сямЧ (МГС). У праграме МГС i у 1ншых 
дакументах ААН побач з TaKiMi функцыям1 сучаснай сямЧ, як дэмаг-
раф1чная, сацыяльна-эканам1чная, пс1халапчная i шш,, надзвычай 
вял1кая роля адводз1цца традыцыйнай i найважнейшай функцы1 — вы-
хаваучай. 

Нягледзячы на тое што у грамадстве за апошн1я дзесящгоддз1 адбылкя 
значныя змены, пашырылшя функцы1 сямЧ, яна па-ранейшаму выкон-
вае ролю натуральнага асяроддзя для эмацыянальнай i матэрыяльнай 
падтрымк1 яе членау, асабл1ва дзяцей. Сям'я па-ранейшаму застаецца 
асноуным асяроддзем выхавання, правадн1ком духоуных каштоунас-
дей, культуры. 

У Праграме МГС акрэслены актуальный шлях1, змест i сродк1 раз-
в1цця i выхавання дзяцей ва умовах сямЧ. Найважнейшьши з ix з'яу-
ляюцца наступныя: 

В. У. Чэчат, 
кандыдат педагогичных 

навук 
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1. Стварэнне умоу yciM дзецям для атрымання нефармальнай i фар-
мальнай адукацьи. Толыа адукаванасць дае магчымасць падрастаюча-
му пакаленню адаптавацца да новых умоу, тэхналогп i форм аргаш-
зацьи у грамадстве, выжываць щ нават даб1вацца вялiкix поспехау 
(працвггаць) у хутказмешпвым свеце. 

2. Захаваные i перадача дзецям культурней спадчыны. Сям'я павшна 
быць тым асяроддзем, у яим фармуюдца новыя, прагрэауныя каштоу-
насщ, нормы паводзш. 

3. Аргашзацыя падтрымю i дапамоп членам! сямЧ адзш аднаму (ф1-
нансавай, матэрыяльнай, маральнай). 

4. Правшьнае, гуманнае унутрысямейнае размеркаванне дамашшх 
абавязкау (аказанне дапамоп малым дзецям, састарэлым людзям, ш-
валщам). 

5. Асвета i навучанне дзяцей i моладз1 па праблемах сямейнага жыц-
ця: забеспячэнне больш сур'ёзнага разумения абавязкау у сямейным 
жыцщ i м1жасобасных адносшах, садзейн1чанне фармаванню сямейных 
каштоунасцей; падрыхтоука маладых людзей да жыцця у грамадстве, 
аблягчэнне працэсу ix пераходу да жыцця дарослага чалавека, яы ад-
казвае за свае учыню, да самастойнай працы. 

6. Прадастауленне дапамоп i шфармацьи сямЧ з мэтай папярэджання 
насшля у доме, правапарушэнняу, злачынствау, злоужывання нарко-
тыкам! i cnipTHbiMi HaniTKaMi, палавой распусты i распаусюджвання за-
хворванняу, асабл1ва с1ндрома набытага !мунадэфщыту (СН1Д). 

7. Навучанне дарослых належным метадам бацькоускага выхавання, 
заахвочванне тых метадау, дзякуючы як1м абавязю па выхавант дзя-
цей размяркоуваюцца пам1ж бацькам1, што будзе садзейн1чаць паляп-
шэнню здароуя дзяцей, ix адукаванасщ, падрыхтоук! да жыцця у гра-
мадстве. 

8. Навучанне i асвета бацькоу, што дапаможа выпрацоуваць i раз-
в1ваць у дзяцей тыя каштоунасщ i мадэл1 паводзш, што спрыяюць вы-
хаванню грамадскай адказнасщ. 

9. Аказанне дапамоп бацькам у выхаванш i абароне дзяцей пры пе-
раходзе ix ад маленства да дарослага жыцця i самастойнай працы. Гэтая 
работа став1ць мэтай выкананне палажэнняу Сусветнай дэкларацы1 па 
забеспячэнш выжывання, абароны i развщця дзяцей, Плана дзеянняу 
па яе выкананш, Канвенцьй аб правах дзщящ. 
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