
Вiктар ЧЭЧШТ,
док;тар педагагiчнш навук, прафесар

дадзеныя археалогii,  этна
графii, фалысrlарыстыкi свед
чаір аб тым, шю разам з гра

мадствам на працягу Усiх перыядаУ
яго развiцця. фуIhщыю выхавання
пастаянна ажццяУляла сям'я як
пярвiчная мiнiюлша.я 1рамадская
ячэйка, якая "засЕmвана на ш7побе,
кроУнасваяцкiх  адносimх людзей,
наагульнасцiпобьгFу,узаемнай.ма
ральнай  адказнасцi  i,сацыяльнай
неабходнасцi  У фiзiчным  i духоУ
ным выхавашi чалавека".

ВыхаваУчая рQ]Iя сям'i як прас
цейшай i найстаражьггнейшай фо
рмы сямейнай арmнi3аIщi з мома•Iтгу  яе  зараджэння  засноУвалася  i

засноУваецца   на   прыродных
(iнстынЕсгыУIшх)  iмкненнж i дзе
яннях чалавека. Натуральmсць це~
снага сумеснага жыіщя,  задашь
ненне патрэбнасцей, згургаванасць
ilтгарэсаУ старэйшых  i  малодшьш
шенаУ сям'i зашючаюць у сабе не
ацэнныя  магчымасцi  У выхаваннi

;с:#аg:ЮеЧi:=п:реНiУ:М:
сувязь  асобных  пакаленняУ  i
а.дкрываецца  унiкальная  магчы
масць  зберагчы  чалавека  ад  неаб
ходнасцi кожны раз пачынаць свой
жыццёвы  вопыг спачатку.  Мена
вiта У сям'i Усё багацце жыццёmга
вопыгу,  ведаУ,  умеIшяУ i  навыкаУ
перадавшася ад аднаго пакалення
да другога, ад бацькоУ да дзяцей з
дапамогай натуралы1ых i спрадЕю
чна дзейсных спосабаУжывога
прыкладу  старэйшых,  пакаэу  im
Узору,  вобраза  жыццядзейнасцi
членаУ сям'i, пераймання (iмiтаm
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Iшя),  пракгычнага навучання,  па
вагi да прQдкаУ.

Аб асаблiвасцi перадачы дзецям
хыццёвага  вопыту,  hрацоУных
уменняУ,  элементаУ практычных"ведаУ"  сЕюдчаць дадзеныя  археа

логii i этнаграфii, якiя паказваюць,
што У першабытным  грамадстве
Ужо У перііыя щды жыцця дзяцей
бацькi:  .а)  давалi  iм  карысныя
звесткi аб  наmксшьшм свеце;  б)
вучылi  на  пракгыцы  карыстацца
прыладамi  працы; jil уключалi  У
iснуючую сiстэму адносiн  памiж
людэьмi. У  11  1щоУ бацькi рых'Iа
валi ix да пасвячэш1я У паУнапраУ
ныя члены абшчыны+нiцыяцыi
(ад лац.  iпitiаtiо3д3яйсненне,
учынеIше таiнстm). .

Сямейнаму выхаванню, у цэлым
iнстытуту сям'i  як  вахнейшаму
элементу дзяржавы  i  сямейна
шлюбным адносiнам вучоныя i
дзяржаУныя   дзеячы    Удзялялi
пiлыIую  Увагу  з  самых  старажы
тньIх часоУ. Кацп\оУIшя iдэi i пала
жэнIh мы энаходзiм у працах прад
стаУнiкоУ ангычнай фhасофii (Са
крат, дэмакрыт, Цьщэрон, Платон.
Арыстоцель), асноУныя з якi*. зво
дзяцца да  наступнага:  1)  сям'я
неабходны  элеменг дзяржавы,  яе
зыходная  ячэйка:  "кожная  сям'я
складае частку дзяржавы" (Арысто
цель);  2)  стварэ1ше  сям'.i  з'яйяе
цца, з аднаго боку, абавязкам ко
жнага грамад3янiна перад дзяр2kа
вай, а з. дрУгога,ям'я неабход1а
i  самому  чалавеку,  бо  калi  ён
пакiдае пасля сябе дзяцей i УщлсаУ,
"ён...  эастаецца  вечна  бессмяро

тныМ"  (Платон);  3)сям'я павiнна
даваць дзяржаве  найлепшьы  дзя
цей, .да чаго маладыя муж i жонка
сур'ёзна ршггую1ща .У той  праме
жа]t часу, пакуль дзецi У ix яі1Iчэ не
нарадзhiся; 4) у выхавашi дзяц€й
трэба зах6Уваць меру,  не фшаць
надта суровш[ метадаУ, але i не да
пускаць,  каб  дзiця  расло  равбала
вашм i распешчаным; аднак пры
любI" уздзеяшi на дзiця, асаблiва
пры пакаранm, дарослыя не знева
жаюць яго самалюбства, разумеюць
дзiцячыя патрэбы i iнгарэсы.

IIIвейцарскi  педаюг  1.Г.Песта
лоцы  першачарговую  ролю У ся
мейі1ым выхаваннi адводзiць мацi,
ён лiчыць  яе  найпершай  i  галоУ
нейшай  выхавалыIiцай,  шго здо
лша  "зак7Iасцi  правhьную  пачуц
цёвую  аснову  маральнага .выхара
ння  чалавека".  Асновы  для  Усяго
даступнага  прыродамэтазгоднага
маральнага развiцця дзiцяцi` закла
дваюцца  У  сяМ'i.як  "свяцhiшчы
храма  маральнай  прыроды  чала
века";  "...развiццё  чалавечага роду
зЕшодзiць з. моцнага,  неадольнаm
.ik4кнешIя да задавальнення пачуц
цёвых патрэб.  Мацярынскiя крудзi
супакойваюць першую буру пачуц
цёвых жада1шяУ i выIслiкающ jiю
боУ. . . У дзiцяцi развiваецца зародак
любовi да людзей, зародак брацкай
лкХ5овi".

.другая  катэгорыя  вучоных та
ксама была прыхhьнiкам сямей
нага  выхавання,  яксю  ажыццяУля
лася  б  з дапамогай  спёцыяльна
падрыхтаваных        гувернёраУ,
кармiцелек,   начальнiц,   выха
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.вальнiкаУ,  настаУнiкаУ,  педагогаУ,

фушщыi якiх  яны  Убачылi  У гар
маIhчIшм развiццi дзiцяцi, асаблiва

•Умара]юнаэстэ'Iыч1шм.i`фiзiчным
(французскi  урач,  свяшчэннiк  i
анатам  Ф.Рабле);  у  выхаваннi
дзiцяцi не столькi вучоным, колькi
адукаваным  чалавекам...  якi  б
"абагацiУ  i  Упрыгожьф  сябе  зну

тры'; .(фраЕщrзскi. фhсюаф М. Ман
тэш);  у выхавашIi духой1а здаро
вых  дзяцей  з  "цвёрдай  воляй,  з
уменнем стрымпiващ, неразупшыя
жаданh i кiраваць сабой", "сапраУ
дных джэнтльменаУ",  якiя маюi[ь
"здаро`вы  дух  у  здаровым  целе"

(англiйскi  фiлосаф   i   педагог
д*лок).

Вучоныя  3  трэцяй  катэгорыi,
хаця i не адnmУлялiся ад сямейнага
выхаЕюIшя, усё ж аддавалi перавагу
грамадскаму выхаваш1ю дзяцей па
сля 5 гадоУ (яIш былi Упэй1ены,
1ігго дзiця да 5  гадоУ павiнна зна
ходзiцца  з  мацi:  гэта  Усеагулшая
"патрэбнасць прыроЬды") у розных

тыпах  дзяржаУных  устаноУ  (ста
Ражытнарымскi  педагог  Квiнты
лiян,  imjъяIюкi фiлсюаф Т;Кампа
нела, .франкузсIеiя фПосафы i Iра
мадскiя.дзеячы д.дзiдро, КА Гель
вецый,  Л.М.Лепеляцье,  анIлiйскi
фiлосаф  i  педаюг  Р.ОУэн  i  iнш.)."дзiця,. якое выкармлена грудзьмi,
перадаецца  на  апеку  начальнiц,
калi юта дзяУчынка, цi. начальнiка,
калi гэта хлопчык", навучаецца аз
буцы,  гульням,  мовам  (Т.Кампа
нела); публiчныя школы адкрыва
юцца "дг1я такiх дзяцей, бацькi якiх
не могущ несцi расходы на дама
шняе вьыаванне  цi па сваiх 3аня
тках  пазбаУлены  магчымасцi  вы
хоУваць дзiщ"  Щ.дзiдро);  Р.ОУэн
ствкрьф для дэяцей i бацькоУ цhую
сiстэму  выхаваУчаадукацыйных
устаноУ  (дзiцячы садпачатковую
школу+шюлу для падлетка.У, яFiя
працавалi,клуб  для  дарослых
"Новы iнстъпуг д71я фармiравання
характару")  i  лiчыУ,  што  толькi
р.анняя  агульная  адукацыя,  усе
а1ульнае выхаваше i праца зробяць
дзiця  "карысным  членам  грамад
ства",  вырасцяць  "новага  чаjlа
веkа", i, такiм чынам, "недаскана
лае чалавецгва ператворыцца У но
вую расу люд3ей"

.Чацвёртая катэгорыя адстойвала
iдэю гарманiчнага спалучэння, уза
емасувязi,  узаемадзеяння  сямей
нага вшсаваIшя  з  Iрамадскiм.  Ся
род 'iх русIdя  педагогi  П.Ф.Капце
раУ,  Н.К.Крупска~я,  П.Ф.Лесгафг,
М.М.Рубiнштэйн,  К.д.Ушынскi,

С.Т.Шацкi,  украiнскiя А.С.Мака
ранка, В.АСухамлiнскi, беларусіdя
I.д.ГарбачэУскi,  М.В. Радзевiч. На
ват с?мая добрая сяМ'я як блiжэй
шае грамадскае асяроддзе не .павi
нна   абмяжоУваць   выхаванне
дзiцяцi  вуэкiм  колам дамашняга
жыцця.  У тЬй  жа  час  1рамадсюе
вЕжаЕmlше аказвае цца сапраУднь",
калi яю пытаIшi "становяцца Iра
мадсIdмi пытаIшямi для Усiх i ся
мейIшмi пьпаЕшmd дг1я кожнага"
(К.д.Ушынскi); , "iдэальна  нар.
ма+1ьная  асоба"  вьшоУваецца  з да
памогай  "сямейнашкольнага вы
хавашя", 3 улiкам таго, "у яIdм вы
глядэе дзiця прыходзiць у 1шолу i
якая сувя3ь iснуе памiж яго раней
шым сямейным жыццём i ть" ты
пам,  да якога яго можна аднесцi
пры з'яУленнi У шкеле: ... крываду
шны,  славалюбiвы,  dабрадушны,
забiтымяккi, забiтышосны, пры
гнечаны"  (П.Ф.Лесгафт);  "вЕшоУ
ваюць не толькi асобIшя людзi, `вы
хоУвае Увесь сямейны Ушад, увесь
школьны  У1сг1ад"  (Н.К.Крупская);
праз выхаваш1е дзяцей у школе па
ралельнаашццяУляе1щадабратво
рIш выхаmУчы фльф на ix сем'i,
на духоУны патэIщыяг1,  маралыш
клiмат,    сямейныя    адносiны
(I.д.ГарбачэУскi);   "выхоУвае  Усё:
людЗi, рэчы, з'явы, але перш 3а Усё
i больш усяго  людзi. З ix на пер
шым месцыЦацькi i  педагогi"
(АС.Макаранка);  "найбольш паУ
нацэннае грамадскае вЕшаванне
гэта  школьнасямейнае"  (В.А.Су
хашiнскi).

Традыцыйная  педаI`огiка амаль
да канца 80х гадоУ разгщдала па
няцце  "выхаванне",  у тЫм лiку i
вьыаЬа1ше дзяцей у сям'i ("сямей
нае выхаванне",  "дамашняе выха
ванне"),  як  у3дзеянне  (якое  ар
ганi3авана,  скiраина,  спланавана)
з  боку  выхавальнiкаУ,  педагогаУ,
бацькоУ,  прадстаУнiкоУ  грамад
скасцi на дзяцей з мэтай падрьрщр
Укi ix да 1рамадскага жыцця,  пра
дукцыйнай  працы,  выканання.
сацыяльнш фунщый. Такую тра
ктоУку выхавання 3  пазiцыi выха
вальнiка,  педагога,  бацькi,  дзяр
жавы мы знаходзiм у кQжным па
дручнiку,  дапамо]kнiку,. слоУнiку,
спецыяльных лрацах  па  педаго
гiцы.

На аснощ iдэйj прыщыпаУ гу
манiстычнай  педагогiкi  i  гума
нiстычнай  с.iстэмы  выхавання
(прызmlше асобы д3iцяцi вьшэй
шай сацыяльнай каштоУнасцю; па
вага   да   унiкальнасцi  .i   свое

асаблiвасцi .кожнага дзiцяцi;  адно
сiЕш да дзiцяцi як да суб'екга Ула
снага развiцця;  апора У выхаваIшi
на  нацыянаг1ышя традьщыi бела
рускага  народа,  яго  культуру,
нацыянальнаэстэтычную  абра
дmсць, прывычкi, 3вычаi i норавы)
у сучасны. момаігг  "выхаванне"
трактуецца як працэс паУнацэш1ага
ра3вiцця асобы дзiцяцi, фаРмiр?и
нне яе культуры, маралi, адносiн да
свету,  наЕюкельнай прырQды i ко
смасу,  грамадства, лIодзей i самои
сябе;  стварэнне  спрыялып,ы умоУ
для такога Ьазвiцця i адносiн; пры
чым фарьhраванне  разумеецца не
як. зце11шяе  Уэдзеянне  m асобу,  а
як  абудхэнне  яе  Унутранай  па
трэбы  У адпаведным  мысленнi,
дзейнасцi, пачуццж.

У    Стра.тэгii    рэфармавання
сiстэмы  выхавання  i  Канцэпцыi
адуmцыi i вьыавання У Беларусi, у
якiх ставiцца мэm стЕюрыць нацы
.яналь.ную  сiстэму  выхаванhя  на
асноЕю дыялекгычцай узаемасувязi
нацыянальнай кульггуры  i агульна
чалавечых кашгоУнасцей, [этая ,1у
манiстшная тракюУка вьыаБання
знакодзiць сваё УдасmналеIше i да
лейшае развiццё. Адэначаецца, шго
"У цэнгры вшаваУчай сiсгэмы зна

ходзiцца непаУгорная асоба д3iцяцi
з   яго   патрэбамi,   жаданнямi,
iмкнешImd,  турботаhd,  паУсядзён
най жыцшзейнасцю"; асоба аду
каваная,  творчая,  нацыянальна
свядомая,  маральна  i  фiзiчна  зда
ровая.

Псiхолагi пры разIлядзе выхаm
ння як працэсу Уздзеяння на дзiця
з  мэтай  фармiравання  яго  асобы
адзначаюць,  што  пры традыцый
ным падыходзе "эфектыУнасц'ь вы
хаваУчага  працэсу  будзе  залежаць
ад  умення  дарослага  блакiраваць
патрэбнасцi  дзiцяцi  i  яго  здоль
насцi навязаць уласщrю думку, вы
карыстоУваючы Увесь даступны ар
сенал  нацiску:  метады  йтушэння,
пераканаш1я,  прымусу,  заахвочва
нняпакарання".  У вынiку такога
"Уздзеяння"  i такой блакiроУкi па

трэбнасцей у дзiцяцi магчымы неУ
ратычш,1я  расстройствы,  фармiра
ванне  непаУнацэннасцi,  бе3адка
знасцi i iшш.  ВыхаЕюше як працэс
у3аемадзеяння  пры  педагагiчна
правЛьным  каIтгролi  з боку. даро
слага дае ма1чымасць д3iцяцi "раз
вiвацца,  асвойваючы  Усё  новыя  i
новыя спосабы задавальнення па
трэбнасцей".  Пазiцыя дарослага .У
адносiнах да д3iцяцi павiша грун
тавацца  на  трох  асновах:   1)  ус
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