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вiктар  ЧЭЧАТ,

вучоны  сакратар савета
па абароне дысертацьій
пры  НаuъIянальным  iнстытyце  адукацыi,
доктар  педагагiчных навук,  праФесар

Што х абарам.tа 9 сва|м дасле
даванні Т.М.Карасцялёва?

Папершае,  асноУныя напрамкi ра
звiцця сiстэмы дашкольнай адукацыi 9
Рэспублiцьі  Беларусь,  важнейшымi  з
якiх  з'яуляюцца:

• пераход на новы эмест i тэхналогii

дашкольнай адукацыi;
вызначэнне  стандарту дашколь

най  адукацыi,  якi  забяспечвае  роУныя
стартавьія  магчымасцi дзiцяцi  для  па
ступлення 9 школу:

•змненнеарганiзаLіьійнайструктуры

дашколыай установы з мэтай яе адапта
цьіi да сучасньгх патрабаванмУ соцьіуму;

• адэкватнае  i  своечасовае  рэага

ванне  на  зменлiвыя  Умовы  i  апера
джальнае  развiццё  дашкольнай  уста
новы У адносiнах да грамадства (у пер
шую  чаргу да сям'i,  школьі).

Падругое, мадэль адкрытага дзiuя
чага  сада,  што  заснавана  на  трады
цыях вялiкай грамадскай сям'i i мае на
Увазе якасна новае Узаемадзеянне пе
дагогаУ  i  бацькоУ  як  партнёраУ  выха
ваУчаадукацыйнага  працэсу  з  мэтай
забеспячэння Фiзiчнага i  псiхiчнага  ра
звіцця асобьі дзiіфцj , яго сацыялiзацыi.
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Патрэцяо,  спецыФ1ку  ар

ганiзацыi  i Функцьіянавання да
школьных устаноУ новага тыпу,
якiя  зарыентаваны    на  сацыя
льнаэканамiчныя,      дэма
граФiчныя  змены,  патрэбы

сям'i як галоунага заказчыка i пспа>іtы
йіа.. адукащэійных i аздараУленчых па
слуг дашкольнай установы.

Пачацвёртае,  vмовы  9Аасканале
ння  дзейнасцi  дашкольных  устаноУ,
што  заснаваны  на дзяржаУным  стан
дарце  дашкольнай  адукаLщі,  лjцэнза
ваннi,  атэстацыi  i  акрэдытаLфi.

Т.М.караcцялёва  у  ходзв  шматга
довага даследавання (звыш  1 1  гадоУ)
праблемы  развiцця  дашкольнага  вы
хавання У Беларусi, аналiзу атрыманых
у працэсе даследнiцкай i эксперымен
тальнай  работы  дадзвных  i  вынiкау
зрабiпа наступныя навукова абгрунта
ваныя i  практычна значныя вьIвады:

1.  Агульны  курс,  якi  Узяты  9  краiне
на  прыярытэт  грамадскага  дашколь
нага  выхавання,  быУ  заканамерным  i
гуманным  iмкненнем  забяспечыць
аптымальныя 9мовы развiцця кожнага
дзiцяцi , а таксама дапамагчы жанчыне
Уключыцца  9  грамадскую  працоУную
дзейнасць.  у той жа час у сiстэме да
школьнага  выхавання  былi  выяУлены
iстотныя  супярэчнасцi,  якiя  асаблiва
ярка  праявiліся  у  канцьі  80х  гадоу  у
сувязi  3  кардынальнымi  палiтьічньімі  i

сацыяльнаэканамiчнымi  зменамі  у
рэсгіублiцьі  i  У  былым  СССР у  цэлым.
гэтыя  супярэчнасіu  наступныя:

•  дашкольная  Установа  стала
асноуным сацыяльным iнстьітутам, якi
замянiУ  сям'ю  як  прымат  выхава9ча
адукацьійнага працэсу;

• стварэнне закрытай мадэлi дэiця
чага сада заведама садзейнiчала Узнi
кненню  адчужанасцi  9  ланцужку  iнтэ
ракцьій  "бацькi+іедагогi";

•  жорстка  зададзеная  сiстэма да
школьнага  выхавання  была  пабуда.
вана 9 асноУным на выкарыстаннi адзi
най метадалагiчнай i метадьIчнай баэы
(адзiная праграма выхавання i навуча
ння  у  дзiцячым  садзе,  Франтальныя
Формы работы з дзещ,мi, у аснове якiх
навучальнадысцыплiнарная  мадэль
камунiкацыj;  галоуным  крытэрьіем
паспяховай  педагагiчнай  работы  з
дзецьмi  была  мера  ix  кампетэнтнасцi,
веды,  уменнi  i  навыкi).

2. На аснове Усяго лепшага, што на
запашана У папярэднiя дзесяФгоддзi i
што  ёсць  у  цяперашняй  сjстэм®  да
школьнага выхавання, на аснов® саu,ьI
яльнага  заказу сям'i,  школы,  грамад
ства, з улiкам аоыентацыi на стано9чы
замежны  вопыт,  новых  нарматы9на
прававых  дакументаУ,  перш  за  Усё
Мiжнароднай  стандар"ай  класiфiка
цыі  адукацыi  (распрацавана  ЮНЕ
СкАі978,  і997 гг.), вызначаеща да
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дА€пЕдАвАннЕ
школьная адукацыя як першая ступень
адукацыi. Пад ёю разумееща шматба
ковы  мэтанакiраваны  працэс  навуча
ння  i  выхавання,  якi  забяспечвае
Фjзiчнае  i  псiхiчнае  развiццё  дзiцяцi,
зыходзячы з яго iндьівiдуальных i 9зро
ставых  асаблiвасцей,  своечасовы  i
паунацэнны пераход яго на наступную
ступень адукацьійнай сiстэмы+ііколу.

З.  Асно9ныя  мэты  пераУтварэння
(перабудовы)  дашкольнай  адукацыi  9
Рэспyблiuы  Беларусь:

о  вьIвядзенне  дзяржаУнай  сiстэмы
дашкольнай  адукащэіi  на  9зровень су
часных  патрабаванняУ,  павышэнне
гірэстыэIсу  дашкольнай  адукацыi,  рэ
альнае  замацаванне  за  ёю  статусу
прыярытэтнай для  грамадства сферы
адукащэ,i;

о  стварэнне УмоУ для  развiцця ра
энастайных  тыпаУ  дашкольных  уста
ноУ,  якiя зарыентаваны  на максiмаль
нае  задавальненне  запатрабавання9
баu,ькоУ у навучаннi i выхаваннi дзяцой .

зь.ходэячы  з  гэтъіх  мэтаУ,  .а
хнейціымі напрам[амі дашюльнай
адyкаIш| .а фо.ах сучаснай саць..
якультіірнай сhііацыi станоіmцца:

®  ті®раход  на  новы  змест  i  тэхна
логii,  вызначэнне  стандарту дашколь
най адукацьіi, якi забяспечвао адноль
кавыя  стартавыя  магчымасф  дзiLфф
для паступлення у школу:

®  змяненне  арганjзацьійнай  стру
ктуры  дашкоtlьнай  установы  з  мэтай
аптымальнай  яе  адаптацьіi  да  суча
сных патрабавання9 сюцьіуму:

о адэкватнае i своечасовае рэагава
нне на змонлiвыя Умовы i аперадркаль
нае  раэвiіщё  дашколыіай  установы  У
ад)+Осiнах да сям'i, школы, грамадства.

4.  Беларуская  сям'я  як  сацыяльны
iнстытут  выхавання  перажывае  сёння
вялiкiя uяжкасцi.  Працэсы эканамiчнай
дэстабiлiзацьіi  робяць яе нотрывалай,
прэстыж сям'i 9 грамадстве знiжаеLща,
яна  губляе  свае  выхаваУчьія  Фуніtцьіi.
5ольшасць  бацькоУ  не  могуць  ства
рыщ аптымальныя 9мовы дітя  паУна
цэннага  выхавання  i  iндывiдуальнага
развiцця асобы дзiцяцi 9 сям'i, хощ па
трэбнасцi баціэко9 у паслугах дзiцячага
сада  не  энiжаюLща,  яны  аiдазмяняю
цца i  вызначаюцца:

®   нiзкiм  матэрыяльным  узро9нем,
якi  абмяжоУвае  магчымасцi  многiх
сем'яy  выкарыстоУваць  разнастайныя
ФОрмы  iндывiдуальнага  развiцця  i  вы
хавання  сваiх дзяцей:

®  недахопам  часy,  псiхолагапеда
гагiчных ведау, якiя неабходны для вы
хавання дзiцяф:

ОучАОнш
®  усведамленнем  неабходнасцj  ра

звiіщя,  выхавання i навучання дэяцей у
дашкольным узросце прафесiяналамi:

•  разуменнем неабходнасцi  сащі
ялiзащэIi асобы дашколыіiка, адаптацыi
яго да навакольнай рэчаiснасф ва 9мо
вах дзiфчага саф.

і  усё  ж,  нягледзячы  на аб'ектыУна
суб'екты9ныя  цяжіtасф  i  складанасцi,
сям'я  9сё  больш  актыУна  становiцца
галоУным  сацыяльным  iнстытутам  у
выхаваннi дзяцей, а дзiцячы сад дапаУ
няе  сям'ю.  Аптымальнай  мадэллю
дзiцячага  сада  становяцца  невялiкiя
дашкольныя  Установы  (максiмум
шасШгрупавыя),  у якiх для дзяцей  ро
знага 9зросту ствараюцщ неабходііыя
Умовы  для  гульняУ,  занятка9,  зносiн  j
дзе памiж педагогамi  i  бащэкамi Уста
на9лiвающа партнёрскiя адносiны. Тут
бацькi  з'яУляюцца  па9нацэннымi
9дзельнiкамi  выхаваУчаадукацыйнага
працэсу.

5.  Найбольш  п®рспектыУнай  у  за
беспячэннi  узаемадэ®яння  педа
гагiчнага  калектыву  i  сям'i  з'яУляеLща
мадэль  адкрытага  дзiцячага  сада,
якая пабудавана на станоУчых трады
цыях  жыццядзейнасцi  вялiкай  "гра
мадскай    сям'i.    Гэтая    мадэль
разлiчана як на работу з пастаянным
кантынгентам дзяцей i ix бащэкамi, так
i  на работу з:

о  сям'ёй  i дзецьмi да  прыходу ix у
дзiфчы сад;

о бацькамi i дзещмi, якiя карьістающа
частіtовымj пасгт)гамi дзjцячага сада:

.   бацькамi,  якiм  акавЕюецца дапа
мога 9 выхаЕюннi дэяцей дома.

Пашырэнне   сФеры   дзейнасцi
адкрытых  дашкольных  устаноУ  да®
магчымасць  знаходзiць  дадатковыя
крынiцы Фiнансавання за кошт увядзе
ння аплаты за адукацыйныя i аздараv
ленчыя  паслугi,  забяспечыць  адноль
кавыя стартавыя магчымасш Усiм дзе
цям,  праводзiць  псiхолагапода
гагiчнае  навучнне  i  кансультаванне,
аказващ праФесiйную iндывiдуальнуіо
дапамогу сям'i у выхаЕюннi дзяцей.

6,  ВаLжнейшымi  напрамttамi  работъі
пры  стЕmоэннi  мадэлi  адіtрытага дзiця
чага  саіщ з'яУляюLща:

.  вывучэнне попыту насельнiцтва на
вiды  паслуг  у  кожным  канкрэтным
мiкрасоцыуме ( мiкрараёне) ;

.  стварэнне банка патрабуемых па
слV па выхаваннi i навучаннi дэяцей:

.  iнФармаванне населыiцтва аб на
прамках  дзейнасцj  дашкольных  уста

тэндэнцый
ноУ,  тыпах,  праграмах,  матэрыяльнай
базе,   кадоаDt;

о  дьіферэніфяцыя сеткi дашколыьtх
устаноУ у рэгiёнаDt з мэтай макdмалыіапа
задавальнення  запыта9  i  патрэбнасщй
бацьі<оУ i дэяцейчіtазанне дапамогi па
стаяннаму кантьінгенту дэящй праз:

щоэныя  вiдьі  дашколыіых  устано9
(дзяржаУныя, прыватныя, змешаныя па
Формо 9ласнасцj);

розныя  тыпы дашколыіых устаноУ
(яслi,  яслiсад,  дзiцячы  сад,  школа
дэiцячы сад, цэнтр развiщя дэiцяцj i iнш.);

іозныя профiлi дашколыіых уста
ноу  (санаторныя,  па  доглядзо  за
дзещ,мi,  кампеныторныядля дзяфй
з  асаблiвасuямi  у  Фiэiчным  i  псiхiчным
развiщіj,  камбiнаваныя,  дзiuячыя  садьі
з  паглыбленьімi  напрамкамi  9  рабоце,
агульнага проФiлю) ;

тварэнне груп з кароткачасовым
знаDtОд;ісаннем дзяцей:

адаптацыйных  (для  дзяцей,  якiя
рыхтуюцца  да  паступлення  9  дзiцячы
сад):

прагулачных    груп  (для  маці.,  якiя
знаходзяща у дэкрэ"ым водпуску);

груп  па  падрыхто9цы  дзяцей  да
школы;

чздараУленчыя,  кампенсуючыя
групы  (дпя дзяцей з аслабленым  зда
ро9ем  цi  адхjленнямi  9 Фiзiчным  альбо
псiхiчным  развiцШ);

тварэнне  груп  з эстэтычным,  ю
стаціdм  ухiлам,  вячэрнiх,  выхаднога д|я,
гyлt]ятэк, нав)г+амя замельм лювам i Ь+LI.

7. Выэначэнне комплексу паслуг па
аказаннi  дапамогi  У  выхаваннi  i  наву
чаннi іюяцей дома:

о  падрыхтоУка дэiuяцi да паступле
ння  у дзiLIячы  сад,  школу:

о   карэкцьm дэФектаУ Фiзiчнага  i  псi
хiчнага  развiцію:

. навучанне замежным мовам i iгры
на  музычных iнстр'ументах i  iнш.

8. ПераУтварэнне дашкольнай уста
новы  У  псiхолагапедагагiчны,  наву
коваметадычны,  культурны  цэнтр  па
рабоце з сям'ёй.

мадэль  адкрытага  дзiцячага  сада
стварае  магчымасць  уключэння  ва
Узаемадзеянне найбольшай колькасцi
сем'яУ,   прадстаУнiкоУ  iншых  гра
мадскiх  арганiзацый  i  асоб  розных
праФесiй  (медыка9,  псiхолагаУ,  ма
стакоУ,  спартсменаУ,  пiсьменнiка9,  а
таксама  спонсарау  i  iнш.).

9.  На аснове вывучэння тэндэнцьій,
якiя  yзнiклi  У 90я  гадьі,  па стварэннi 9
Рэспублiцы  Беларусь новых тыпа9 да
школьных устаноу (школадзiцячы сад,
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