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ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ

Метадычныя рэкамендацьп па складанш  радаводу

Адной з задач вучэбнай нраграмы дашкольнай адукацьй (юрунак 
«Сацыяльна-маральнае i асобаснае развщцё», кампанент «Пазнанне 
соцыума») у дачыненш да выхаванцау старшай групы (ад пящ да сям1 год) 
з ’яуляецца фарм1раванне уяулеиняу пра сваю сям’ю (значэнне сямЧ 
у жыцщ чалавека; навошта патрэбна прозв1шча, адкуль т я  па бацьку; 
радавод -  старадауняя беларуская традыцыя; герб сям’ц будш i святы 
усямЧ, традыцьй, сумесны адпачынак) [1]. Апошшм часам усё часцей 
пазначаны змест знаходзщь адлюстраванне у рабоце педагогау устаноу 
дашкольнай адукацьп з бацькам! выхаванцау.

Вывучэннем паходжання, ricTopbii родау, сямей, асобных людзей 
займаецца генеалогЫ. На аснове генеалапчных даследаванняу ствараюдца 
граф1чныя адлюстраванш радаводау. Найбольш шырокае распаусюджанне 
атрымап генеалапчныя дрэвы. Генеалаг1чнае (радаводнае) дрэва -  пред
ставление роднасных сувязей у выглядзе схем, падобных на дрэва, 
галшам1 i люточкам1 якога з’яуляецца сям’я. Пачатак, корань дрэва -  
родапачынальшк, галшы, лкточю дрэва -  яго нашчадю.

Радаводы складаюцца па узыходзячай лти  (радаводнае дрэва 
па узыходзячай лши) i сыходнай лт и  (радаводнае дрэва па сыходнай 
лши). У радаводным дрэве па узыходзячай л и т  галоуным аб’ектам 
даследавання з’яуляецца тая асоба, пра продкау якой зб1раюцца звестю. 
Збор шфармацьп пачынаецца з яе, а загым ужо адуць па узыходзячых 
ступенях, каленах. Напрыклад, ад сына да бацью, затым -  да дзеда, 
прадзеда i г. д. Дадзены в1д радаводу найбольш просты, ён мае перша- 
пачатковы, панярэдш характар. Складаецца у тым выпадку, кал1 у да- 
следчыка няма дастатковай колькасщ звестак i яму лягчэй рухацца 
ад вядомага да невядомага. Радаводнае дрэва па узыходзячай лши 
складаецца гады, кал] у даследчыка маецца дастатковая колькасць 
матэрыялау або и род id пэунай асобы ужо высветлены. У гэтым выпадку 
фжсуюцца продю, пачынаючы з самага аддаленага i паступова перахо- 
дзяць да яго нашчадкау. Зазначым, што таю радавод найбольш зручны для 
даведак. Ён наглядна паказвае «шлях» жыцця i дзейнасщ рода, пачынаючы 
з больш далёких часоу да апошшх дзён.

Пры стварэнш радаводу неабходна ведаць групы роднасных сувязей. 
1х вылучаюць тры: непасрэдныя сваят -  радство па крыв!, сваят -  радство 
па шлюбу, несваяцшя сувяз/. Радство па крыв1 -  самыя бл1зюя шод:« (браты 
i сёстры, бапьк1 i дзещ, дзяды i 6a6Ki, уную i унучю, прадзеды i прабабю,
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дзядзыа, цётю i пляменшю). Радство па шлюбу -  муж i жонка, сват i свацця, 
сям’я мужа, сям’я жоню. Несваяцюя сувяз! -  зводныя браты i сёстры, айчым, 
мачаха, пасынак, падчарка.

Ва умовах установы дашкольнай адукадьй радаводныя дрэвы сгва- 
раюцца як у сумеснай працы выхаваяьшкау з дашкольшкам1, так i бацькамь 
Напачатку працы ' педагог можа выкарыстоуваць сямейныя фотаздымю 
дзщяць Напауняльнасць такога дрэва увесь час мяняецца, што дазваляе 
праводзщь шдьиадуальную работу з дашкольшкам. Затым фотаздымю 
могуць размяшчацца у «сямейны альбом» групы. Дэгалёвая праца па ства
рэнш радаводнага дрэва павшна праводзщца з бацькам1 выхаванцау. 
Сгварэнне сямейнага (радаводнага) дрэва можа быць заданием для пэунай 
сямЧ.

Парады: для таго, каб прадставщь пачатковую галшку сямейнага 
дрэва, пачынайце з самога сябе. Далей збярыце шфармацыю пра ceaix 
бацькоу, дзядоу i зашшыце яе. Радавод адлюстроувайце таюм чынам, каб 
кожнае пакаленне знаходзшася на сваёй гарызанталк Размясщце злева 
наирава ад сябе амвалы родных братоу i сясцёр, злучыце ix. Вышэй 
укажыце ceaix  бацькоу, злучыушы ix  линяй шлюбу. Яшчэ вышэй укажыце 
лшпо бабуль i дзядуль. Нгжэй сваёй Jiinii укажыце дзяцей i пляменшкау. 
Пры складанш радаводу выкарыстоувайце дакументы з сямейнага apxiey, 
дзённш, nicbMbi, зашсныя кшжю, зашсы на адваротах фотаздымкау 
i фотаальбомау, выразю з газет. Звяртайце увагу на 1мёны, даты, месца 
жыхарства, роднасныя сувязь Таюя матэрыялы змяшчаюць каштоуную 
шфармацыю для радаводу сям’ь

Пасведчанне аб нараджэнт yi pымлi вас шфармацыю пра час i месца 
нараджэння, гмя i 1мя па бацьку, прозвшча.

Пасведчанне пра шлюб -  час i месца заключэння шлюбу, дзявочае 
прозвшча Maui.

Пасведчанне пра скасаванне шлюбу — час скасавання шлюбу, месца 
яго рэпстрацьп, прозвшчы мужа i жоню пасля скасавання шлюбу.

Пашпарт -  месца жыхарства яго уладальшка, звестю пра мужа 
щ жонку, дзяцей (ix iMeiibi i даты нараджэння). У пашпарце знаходзщца 
фотаздымак уладальшка, а таксама шшая карысная шфармацыя.

Працоуная кшжка -  звестю пра месца працы i займаемыя пасады, 
адукацыю. Дадзеныя пра прафеаю, адукацыю, званш i узнагароды 
продкау могуць знаходзщца у пасведчаннях, атэсгатах, граматах, 
дыпломах i iH-шых даведках. Для мужчын значным дакументам 
з ’яуляецца ваенны бшет. Ён утрышмвас звестю пра рост, вагу, памер 
галавы i абутку.

Правшы стварэння i захоування сямейнага apxiey:
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1. Выхоувайце у сабе умение бачыць у рэчах, што вас акружаюць, 
«сямейную каштоунасць».

2. Да любога са знойдзеных дакументау адносщца патрэбна з павагай.
3. Знойдзеныя сямейныя дакументы абавязкова павшны быць заха- 

ваны у надзейным месцы.
4. Захоуваць дакументы сямейнага архиву пажадана наступным чынам:
-  у разгорнутым выглядзе (каб папярэдзщь псаванне у месцах зг!бу);
-  каштоуныя дакументы i рэдюя фотаздымю размяшчаць у канвертах;
-  увесь матэрыял мэтазгодна згрупаваць у nanKi па тэмах, аутарах, 

храналоги.
5. Рэстаурацыю дакументау давярайце толью спецыялктам.
Раздзелы сямейнага apxiey:
1) б1бл1яграф1чныя дакументы;
2) службовыя бумап;
3) nepanicKi, рукашсы;
4) фотаздымю;
5) успамшы;
6) выразю i KcepaKonii матэрыялау з газет i часошсау.
Пры складанш радаводу таксама можна выкарыстоуваць генеапаг'т- 

ныя картм. Яны уключаюць наступныя звестк1 з абавязковым указанием 
крынщ агрымання 1нфармацьп:

1) 1мя, 1мя па бацьку;
2) месца i дакладная дата нараджэння;
3) дакладная дата смерщ, месца захавання;
4) месна i дакладная дата шлюбу;
5) месца i дакладная дата скасавання шлюбу;
6) для жоню:

а) 1мя, iмя па бацьку, прозв!шча бацью;
б) 1мя, 'мя па бацьку, дзявочае прозвш ча мащ;

7) службовыя звестю, прафесля;
8) маёмасныя звестю [7].

Сямейны герб
Перш чым складаць сямейны герб, неабходна вывучыць асновы 

геральдык1. Для таго, каб герб дакладна адлюстроувау асабл1васщ сямЧ, 
неабходна мець макс1мум звестак пра свой род, яго характэрныя рысы, 
канкрэтныя пацверджаныя факты.

Адкуль з’жмуся герб? Што гэта такое? На гэтыя пытанн1 адказвае 
навука -  геральдыка. Людзей, якчя вывучаюць гербы, называюць гераль- 
дыстам1. Здауна гарады або знатныя роды мел! свой адметны знак, сваю 
в!з1тоуку. Горад, напрыклад, атрымл1вау герб не адразу, яго неабходна
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было заслужыць [2]. Асноунай састауной часткай герба з’яуляецца шчыт -  
умоуная рамка для выявы. На яго паверхш размяшчаюцца галоуныя 
гербавыя выявы -  пал! i ф1гуры. Герб можа складацца з аднаго шчыта, 
некальих шчытоу або са шчыта з дабауленнямг Фнуры размяшчаюцца 
у пол! шчыта (у шчыце). Шчыт мае верхи! i адваротны баи. Звычайна ён 
упрыгожваецца <|)!rypaMi або падзяляецца на рознакаляровыя части, япя 
маюць сваю назву. Верх шчыта называюць асновай, His -  канцавой часткай 
(канечнасцю). У шчыта ёсць правы i левы край, яи я вызначаюць адносна 
рыцара, яи  закрывайся гербавым шчытом ад ворагау, таму для гледача 
правы край размяшчаецца злева, а левы -  справа. Сярэдзшу шчыта назы
ваюць сэрцам. Шчыт «прачытваецца» справа налева i зверху ушз [7].

Геральдыка мае сваю амволшу колерау. На розных гербах адны i тыя ж 
кодеры могуць трактавацца па-рознаму. Аднак найбольш раснаусюджаныя 
наступныя значэнн!:

- чырвоны - «мужнасць»;
- блаитны -  «вел!ч, прыгажосць, выразнасць»;
- зялёны — «багацце, вольнасць, надзея»;
- пурпуровы -  «улада»;
- чорны -  «смутак, сц!пласць», «нязменнасць (вернасць)»;
- срэбны -  «чысцшя i сц!пласць», «высакароднасць»;
- залаты -  «багацце, ci.ia, надзейнасць», «знатнасць».

Слмволжа выяу у геральдыцы
Выява чалавека.
Рука з мячом -  мужнасць, храбрасць; 
дзве злучаныя рун  -  вернасць.
Выявы жывел.
Бабёр -  працалюбства; 
бык -  праца, цяршпвасць; 
воук -  зло, пражорл1васць; 
заяц -  сарамл!васць, пладав!тасць; 
казёл -  распутства;
леу -  улада, храбрасць, лЬаспь i вел!кадушша; 
л!са -  крывадушша, каварства; 
конь -  мужнасць, высакароднасць; 
мядзведзь -  с та , прадбачл!васць; 
асёл -  пакорл!васць, цяршпвасць.
Выявы птушак.
Бусел -  новае жыццё, поспех, бацькоуская (сынава) прыхшьнасць; 
гусь — глупства, саманадзейнасць; 
ластаука -  новае жыццё;
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лебедзь -  чысцшя, грацыя; 
малшаука — давер; 
паулш - славалюбства; 
сава -  мудрасць;
сокал -  прыгажосць, храбрасць, розум.
Выявы паузуноу, рыб, насякомых.
Змяя -  засцярога, мудрасць; змяя у кальцы -  амвал здароуя; 
муравей -  рушпвасць, сцшласць, беражшвасць; 
аса -  працалюбства i бераж.пваець; 
пчала -  працалюбства.
Выявы раслт.
Акацыя -  бяссмерце; 
баярышшк (глот) -  надзея; 
вшаградныя гроны -  багацце;
дуб -  ваенныя якасцг. цвёрдасць, стойкасць, цяршпвасць; 
вярба -  смутак;
лшея -  чысцшя, вел1ч, цнатайвасць;
маргаритка (стакротка) -  набожнасць, лггасщвасць;
сланечшк -  дабрачыннасць;
пшашца -  урадл1васць, сельская гаспадарка.
Сямейныя гербы дапаунялюя новым! амвалам1 для таго, каб адрознщь 

членау сямЧ адзш ад аднаго. Так, напрыклад, амвал аднаго сына -  
паумесяц, другога -  зорка, трэцяга -  птушка i iHm. Ве\пчыня фигуры, шмвала 
у гербе павшна быць суразмерна з полем, у яюм яны размяшчаюцца. 
Аднародныя фпуры павшны быць адной вел1чыш. Гералъдычныя фпуры 
Bbioipaiouna адвольна (ромб, квадрат, круг i iHm.) [7].

Бацькоуская сустрэча-знаёмства «Сшволжа сямЧ»
В ы хавальнт прапануюць кожнаму з бацькоу намаляваць на 

Bi3iToynbi каля прозвш ча яю-небудз1 малюнак, выяву або с!мвал, што 
дапаможа inmbiM удзельшкам сустрэчы л еп т  засвощь ирозвппча. Падчас 
выканання задания бацып могуць ращца i дапамагаць адзш аднаму. Пасля 
таго, як кожны удзельшк намалюе свой амвал (або падчас знаёмства, 
прадстаулення сябе), ён тлумачыць, якая сувязь icHye падпж намаляваным 
iM Ымвалам i яго прозвшчам.

Ксшентарьп. TaKi метад садзейшчае стварэнню у групе ггазпыунай 
атмасферы, што вель\н важна пры першай сустрэчы, кал1 некаторыя 
6aubKi могуць адчуваць пахалапчны бар’ер. Bi3iToyKi павшны быць 
дастаткова вялiкiмi (складзены напапалам Jiicx А4). Бацью малююць 
фламастарам^ каб было добра бачна нават з вялiкай адлегласць
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Замест амвала свайго прозвш ча бацью могуць намаляваць якую- 
небудзь важную падзею або сггуацыю са свайго жыцця. 1ншым удзельнпсам 
трэба здагадацца, што гэта за падзея. Аутарам амвалау задаюцца наводзя- 
чыя пытанш, на яюя даюцца тольш адказы «так» щ «не».

Кансультацыя для бацькоу «Як скласщ радавод сваёй сямЧ»
Для таго, каб атрымаць свой асаб1сты, яскравы i прыгожы вобраз 

сямЧ, неабходна ведаць яе асабл1васш. Лепш за усё задаць сабе пытанне: 
«На што падобная наша сям’я? Якая яна? Чым наша сям’я адрозшваецца 
ад шшых сем’яу?»

Усе семЧ розныя. Людз1 у кожнай асобнай сямЧ маюць розную 
знешнасць, розныя iмёны, 1мёны па бацьку, прозвшчы, занягк], прафесп, 
склад характару. У той жа час яны i падобныя памгж сабой. Падабенства 
праяуляецца у тым, што сям’я аб’ядноувае родных людзей, яюя паважаюць 
адзш аднаго, клапоцяцца адзш пра другога. У сапрауднай сямЧ сумесныя 
штарэсы, занятю, святы.

Пра сваю сям’ю, родных можна расказаць словам! або скласщ схему. 
А можна стварыць прыгожы вобраз сямЧ у выглядзе дрэва, кветю, галшы, 
дома i inoi. Перш чым выбраць пэуны вобраз, абавязкова падумайце, на што 
падобна мая сям’я? Для дзщящ ц1кавым1 стануць не простыя вобразы 
(прамавуголыпк, квадрат, авал), а нейюя незвычайныя, нават казачныя 
вобразы. У якасц! аднаго з ix можа быць малюнак сямейнага радаводу 
у выглядзе дрэва; або гронга Binaipaiy, як вобраз з’яднанай i моцнай сямЧ; 
або вясёлю, як вобраз сямЧ, што аб’ядноувае яскравыя 1ндыв1дуальнас:и 
i уключае сем пакаленняу; або пчаиных сотау, як вобраз дружнай 
i працавiraft сямЧ. Сям’я можа быць падобна на раслшу, жывёлу, з’яву 
прыроды, пабудову, карабель, цацку, героя мультыплшацыйнай стужи i iнш. 
Усё залежыць ад творчасш складальн1кау, наз!ральнасц1, жадання адлюст- 
раваць самае найлепшае, ц1кавае.

Пры складан!П радаводу сямЧ выкарыстоуваецца i такая форма работы, 
як стварэнне сямейнай газеты. Рубрык1 мо!уць быць разнастайныя: «Герб 
i дэв1з маёй сямЧ», «Першыя словы дз1цяц!», «Любгмыя сямейныя KHiri», 
«Мае дзядуля i бабуля», «Што у MaiM iMem (прозв1шчы)?», «Адкуль 
я родам?», «Традыцьп маёй сямЧ», «Лепшае сямейнае свята», «Адпачы- 
нак з poднымi», «Бацью i дзец1», «Ba6yjii i унукЬ>, «Знос1ны з дзецьм1 
у сямЧ» [3].

Складанне сямейнага фотаальбома «Наша сям’я»
Кожная старонка сямейнага фотаальбома павшна быць прысвечана 

дз1цяц1 або аднаму з членау сямЧ. У фотаальбоме прадстауляецца iH<])ap- 
мацыя пра тых родных, што жывуць сумесна з дз1цём. Звяртасцца увага на ix
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занятю: дзе працуюць, чым займаюцца дома. «Гэта сям’я Апеню. Яна жыве 
з... Пра Аленку клапоцяцца яе маш, тата, бабуля, цётка, дзядзька. Яны 
працуюць... Люб1мым сумесным занягкам з’яуляецца...». Дзеш могуць 
браць фотаальбомы дамоу, каб прачытаць псторьп сямЧ.

1нгэрв’ю з дашкольшкам «Наша сям’я»
Мэта Ытэрв ’ю: атрыманне шфармацьп пра сям’ю, у якой жыве дзщя 

i яго месца у ёй. 1нфармацыя афармляецца у альбом-прэзентацыю па тыпу 
«пытанне -  адказ» (з фотаздымкам дзщящ на адной старонцы i адказам) 
на другой).

1. Як пябе завуць?
2. Як бы ты хацеу, каб цябе называл!?
3. Хто жыве разам з табой?
4. Твае любгмыя занятю?
5. Чым вы любще займацца у сямЧ усе разам?
6. Што ты не лю бш  pa6iub дома?
7. Твая люб! мая страва?
8. Твае люб1мыя цацю?

Праект «Сямейныя каш юунасш»
У кожнай сямЧ ёсць фотаздымю i розныя рэчы, што засталкя 

адпрабабуль i прадзядуль, дзядуль i бабуль, сясцёр i пляменшкау: 
бабулша хустка, лыжка, наборы паштовак, завушнщы; дзядулш кубак, 
KiceT (капшук), сталярныя iH cipyменгы i iHm. Сумесна з дзщём дастаньце 
гэтыя рэчы i прывядз!це ix у парадак. Звяртайце увагу на тое, што бабуля 
(дзядуля) вельм1 jira6 ijii ix, даглядатп, craB i.nica з павагай. Пажадана дадаць 
1икавую ricTopbiio  пра пэуную рэч.

1 [epaoipaio4bi бабул1ны тэатральныя nparpaMKi, скажыце дашкольн1ку, 
што вельм! добра было б запрасщь бабулю у тэатр. Наступным разам, Kaiii 
будзеце праходзщь ля тэатра, напомн1це яму пра калекцыю праграмак, 
зайдз1це i кунпде для бабул1 у касе бшет на якую-небудзь прэм’еру. Таюм 
чынам калекцыя nanoyH inua новай тэатральнай праграмкай, а для дз1пяц1 
з’явщца новая сямейная псторыя [4; 5].

Ваш дзядуля -  пчаляр? Няхай ён раскажа i пакажа унуку, як жывуць 
пчолы. Kani не атрымаецца, то н1чога дрэннага. Затое з ’явщца яшчэ адна 
псторыя пра тое, як Стась з дзедам зб1ралкя пайсщ да пчол, але Hi4ora 
не атрыматася; як дзед выратавау унука; як разам здымаш ичшпны рой; 
як1м духмяным i смачным быу свежы мёд; якой цяжкай у дзяцшстве 
здавалася рамка з мёдам i iHm. Наведайце разам з дзщём пчалярную краму 
i 3pa6iuc дзядул1 падарунак: спецыялъныя пальчагк1, дымар i iHm. 
Успомнще вясёлыя, шчacлiвыя хв1л1ны свайго дзяцшства, i вы убачыце,
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як з аз i хан я ць вочю вашых дзетак. Бабулшы i дзядулшы рэчы, расповеды 
пра мшулае дапамогуць дзщящ адчуць прыналежнасць да фамшьных 
каштоунасцей.

Стварэнне калажу « Сямейныя каш гоунасщ»
Зб!райце прачытаныя газеты i 4aconicbi, сумесна з дзщём перыядычна 

праглядайце ix, выразайце цпсавыя фотаздымю, малюию. Пасартуйце 
сабраныя фотаздымю i малюню па тэмах. Прынцып сартавання можа 
быць розны: прафеси, мужчыны i жанчыны, прырода, знакампыя месцы, 
занята! i iHm. Матэрыялы можна pacKjiacui у паню. Гэта вучыць дзяцей 
сютэматызацьй матэрыялау, а у далейшым i ведау.

Вазьмще аркуш ватмана. Прыдумайце тэму вашага калажа (напры- 
клад, «Наш дзядуля -  пчаляр», «Мая цетка Ганна», «Самая ласкавая 
у свеце бабуля», «Тата — наш абаронца», «Пяшчотныя рую мaтyлi», 
«Дзень нараджэння сямт»), Haninibine назву тэмы на аркушы ватмана. 
Пачынайце адГнраць матэрыял з загаддзя падрыхтаваных малюнкау. 
Дадайце адметныя рысы тых людзей, пра каго складаецца калаж: 
ix занятю, прафесп, мары. Не забывайцеся i пра гумар: кал! вашай бабуш 
падабаюцца цукерю «Вавёрачка», то сямейны калаж могуць упрыгожваць 
абгортк! ад цукерак. Абавязкова дапоунще калаж cBaiMi малюнкам! 
(пажадана выкарыстоуваць не толью малюнк! дзяцей, а ! малюню 
дарослых), фогаздымкам! рэальных падзей. У шжшм правым куце 
пастауце дату i перал!чыце аутарау. Вучыце дзяцей ганарыцца сямейным1 
традыпыям! i каштоунасцямь
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Этапы построения системы  
педагогического взаимодействия семьи и школы

Актуальной задачей деятельности учреждений общего среднего обра
зования является построение системы взаимодействия семьи и школы, ос
нованной на современных подходах. В ее построении на первой ступени 
общего среднего образования можно выделить семь сочетающихся этапов.

Диагностический этап. Его цель -  мониторинг родительских запро
сов (выявление реально существующих проблем родителей в воспитании 
собственных детей), их ценностных ориентаций, уровня общей и педаго
гической культуры, круга вопросов по педагогике, психологии, физиоло
гии и т. д. для осуществления совместной с учреждением общего среднего 
образования деятельности.

Сбор и обработка сведений о семье требуют тактичности от учителя, 
дополнительных усилий и определенной методики. Для ее изучения мож
но использовать разнообразные методы: педагогическое наблюдение, бе
седу, анкетирование (устное и письменное) детей и их родителей, «рису
нок» семьи, посещение семьи на дому и др. Один метод дополняет другой, 
и таким образом накапливается довольно точная информация о семьях 
учащихся и трудностях, с которыми сталкиваются родители в воспитании 
детей.

Этап моделирования взаимодействия школы и семьи. Его цель -  
вовлечение родителей в деятельность учреждения общего среднего обра
зования по проектированию конкретных программ совместной работы.

Этап формирования доброжелательных межличностных отноше
ний между педагогом и родителями с установкой на будущее деловое 
сотрудничество. Цель -  создание эмоционально-радостной атмосферы 
в системе «родители -  школа», расположенности к эмоционально
положительному общению.

Установление контакта с родителями учащихся может осуществлять
ся посредством реализации педагогом ряда последовательных шагов.
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