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У апотшл гады сацыяльныя 
шстытушы выхавання дзяцей 
строф» Ц1 прыкметна аслабЫ 
(-•чае выхаваучыя функцыг, 
Узшкла мноства ноггых 
сщыяльных з'яу, »кт пс только 
не зтжаюць выхаот/чых 
мшчымасцсй сям V. дзщячага 
сада I школы, а нават 
разбураюцъ сям',о, шко.чыш-
сямейныя сувяз1 У адносшы 
(зоядненне сем'яу, стрита 
бацькамг работы, плата за 
навучанне у асобных установах 
адукацт, негатыунае узЬзеяннс 
на свядомасцъ I пачуццг дзяцей 
еродкиу масавай тфармацьп 
( прэеы, псшчныя стрэсы г да 
т.п.). Угшыхумовахроля сям V 
1асибл>ва дзщячага сиди, школы 
у выхаванш дзщящ пс только не 
зшжаецца, а, наадварот, рэзка 
узри стае, тому што выхавиучы 
патэнцыял даволг значит/ 
колъкащг сем'яу пикулъ што 
слипы, и педагапчная культура 
бацькоу даволь шзкан. 

НА БЕЛАРУС1 акгыуна распрацоуваюцца да 
I палажэнш аб пераходзе ад педагопю мерап-
рыемствау, ад раз'яднання выхаваучых нама-
ганняу да стварэння выхаваучых цэнтрау у 
соцыуме, адкрытых астэм выхавання. Педагоп 
пахолап, сацыяльныя педагог! шчаць што 
станоучыя 8ЫН1К1 выхавання вызначаюцца 
тым, яюя сувяз! школы 1 акружаючага яе сацы-

яльнага асяроддзя уздзейшчаюць непаерэдна 
Ш апасродкавана на працэсы фарм1равання 1 
развщця асобы дзщящ. «(лстэма выхаван-
ня , -сцвярджае У.Т.Кабуш-павшна 
улшваць мясцовыя умовы 1 магчымасщ. 
Тэта заканамерна, паколыа любая тэарэ-
тычная мадэль пав!нна быць угпсанауса-
цыяльнае акружэнне, г.зн. яна павшна 
улшваць сацыяльна-педагаг1чныя 
асаблшасц! краю, яго клхматычныя 
геаграф!чныя умовы, дэмаграфЬшуго 
С1туацыю, культурна-педагаичную спад-
чынуна дадзенай тэрыторык 

Мы прытрымл1ваемся метадалапчнага па-
лажэння сацыяльнай педагогш (галоуным 
прынцыпам з'яуляецца прынцып першаснасц! 
сям'1 1 асобы у адносшах да упх шшых 
грамадсюх шетытутау) аб тым, што сям'я як 
асноуная ячэйка грамадства ажыццяуляе пер-
шасную (зыходную) сацыялГзацыю асобы 
Д31ЦЯЩ праз штэнафкацыю уах сваи функ-
ций 1 асабшва выхаваучай, таму што спрыяль-
ная для выхавання сям'я значна пераузыходзщь 
усе сацыяльныя шетытуты у маральна-эма-
цыянальным, працоуным, духоуным развщщ 
дзщящ, падрыхтоуцы яго да сямейнага жыц-
ця. 4 

На Беларуа распрацаваны 1 працягваюць 
распрацоувацца разнастайныя варыянты ад-
крытай школы, дзейнасць якой заключаецца у 
выкарыстанш магчымасцей соцыуму у тагах 
наюрунках: 

® адраджэнне нацыяналъна-патрыя-
тычных традиций у выхавант; 

® выкарыстаннеу сямейньш выхавант 
традиций сямейнай педагогт'; 

• творчая перапрацоука традыцыйных» 
шяхо$ I форм выхавання дзяцей у сумеснай 
дзеинасщ шкалы, сям'И грамадства; 

• аргангзацыя вольнага часу бацькоу; 
• павышэнне агулънай г педагаггчнай 

культуры бацькоу, гх псаолага-педагаггчнае 
навучанне, гнфармаванне, кансулътаванне. 

Назапашаны станоучы вопыт стварэння 
гарадекк I сельсюх сацыяльна-педагапчных 
комплексау. Ва умовах дзейнасц! педагоп 
пахолап, сацыяльныя педагоп вядуць работу 
з бацькам!, дзецьм!, прадстаункам1 
грамадскасц!. У цэлым у гэтым выпадку 
функцьн дзщячага сада I школы у выхаванн! 
дзяцей мяняюцца: яны не бяруць на сябе 
функцьн каардынацьи, аргашзацьи 1 гаравання 
С1стэмай выхаваучых сш. 

Яе функцьн заключаюцца у тым, каб-

* стаи>ъ твУкова-метадычным цэнтрам 
перабудови сацъшънага асяроддзя дзщяцг 

• праводзщъ работу па сацияльна-
педагапчнай абароне правду I ттарэсау 
дзщящ, фармравант аб'ектиунай грамад-
скаи думш па праблвмах дзяцей /моладзг 

Ш ажЪитаЪпа,,^ «л,.» , . ' 

сада, школы, устаноу I службау соцыуму у 
выхаванн! дзяцей, акрамя названых вышэй 
с т а л 1 акрэсл1вацца наступныя важнейшыя 
ТЭНДЭНЦЫ1. 

I. Тэндэнцьп у 1нтэграцьн иамаганняу 
дзщячых дашкольных устаноу 1 сямЧ: 

• стварзнне розных тда$ I тыпау даш-
кольных устаноу, яюя адпавядаюцъ запат-
рабаванням I ттарэсам г дзяцей / бацькоу; 

• пераутварэнне дзгцячых дашкольных 
устаноу з афщыйна-аутарытарнага типу 
ва установи грамадска-адкрытага типу у 
якгх бацькг сумета з выхавалъшкамП 
педагогам!распрацоувтоць сродт.метады г 
формы пегхафгзгчнага, маральнага I духоу-
нага развщця асобы дзгцящ; 

• наладжванне разнастайных сувязей 
(непасрэдна-кампенсаторных, што даюцъ 

иицъкауу выхавауча-
адукацыйны працэс дзщячых устаноу-вяд-
зенне гурткоу, студий, секций, правядзенне 
экскурса, паходау, раншткау, свята^ кам-
пенсаторных, яюя садзейшчаюць уплыву сям'г 
на дзгця шляхам аказання тдытдуальнай 
дапамогг бацькам, павышэння а педагатнай' 
культуры—удзещ/ бацъкоусш сходах,лекто-
рыях, тдывгдуальныя г групавыя заняты / 
кансулътацыг, вывучэнне г абмеркаванне 
навтак пегхолага-педагаггчнай I метадын-
найлгтаратуры; каардынацыйных. прыяах 
вьщав(тън1К11 бацъпз'яуляюцца партнёрами 
прырэалщцьй свагх спецыфгчных.магчымас-
цейу выхавант дзяцей; 

• змяненне аутарытарнай пазщъй 
выхавалъшка, якг указвау бацькам на неда-
хопи у выхавант дзяцей I павучау гх на 
пазгцыю квалгфжаванага выхавалънжа-дас-
ледчыка, кансультанта, дарадчыка.яю сумес-
на з кожным бацькам г мацг працуе па 

вихаван-

работу еярод дзяцей, бацькоу, жыхароу 
МГКЬпРтоип с 

Вопыт паказвае, што у другой палове 
80-х—пачатку 90-х гадоу у Рэспублщы Бела-
русь пры штэграцьн намаганняу сям'1, дзщячага 
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няягодМцящ 

* паглыбленне I правядзенне з уткам 
вингкау замежных / айчинных навуковых 
псколага-педагаггчныхдасждавстняугрупа-
воиг тдытдуальнай выхавауча-адукацыйнай 
работы з дзецьмг, у якую утючаюцца / якой 
навучаюцца бацъш. 

II. Тэндэнцьп у штэграцьп намаганняу 
ШКОЛЫ 1 сям'1: 

* выкарыстанне у гарадской / сельский 
мясцовасщ для супрацоунщтва дзяцей баць-
коу, педагогау, прадстауткоу грамадскасщ 
на принципах узаемапавст, партнёрства 
садружнасщ г сумеснай дзеинасщ такгх 
ттэграваных аб'яднанняу як культурна-вы-
хаваучы цэнтр, навучольна-выхаваучы ком-
плекс мгкрараёна, тэрытарыялънае школь-
нае аб'яднанне, сацыялъна-педагаггчни кам-
текс, «школа-комплекс», «дзщячы сад-шко-
ла», «дз1цячы дам—шкала—дзгцячы сад» ятя 
выконваюцъ функцыг адукацыйна-выхавау-
чых г сацыяльна-культурных цэнтрау 
рэггенау (мкрараёнау, некапъкгх вёсак цг па-



сёлкау); у гэтых ттэграваных аб'яднаннях: 
а) працякае адукацыйна-выхаваучаяра-

бота з дзецъмг розных узростау; 
б) распрацфаюцца варыянты вихавау-

чай работы, якая заснавана намясцовьа 

педагогт г якая дае магчымасцъ дзецямужо 
змаленства дапунацца да роднаймовы, тра-
диций, святау, абрадау, рамёствау; 

в) праходзщъ уладкаванне дзяцей-арот з 
дзщчых домоу г шкал-ттэрнатау, якгя ву-
чацца, працуюцъ, адпачываюцъ г выхоува-
юцца сумесна з вясковимг дзецъмг з еем'яу; 

роне г падтрымцы бацъкоу г дзяцей проз 
гнфармацийна-прававыя пункты, сямейныя 
клубы, тщыятырыя дзгцячыя аб'яднаню; 

® пераходадэптдычна-стыхшнагауза-
емадзеяння шкапы г сямЧ па проблемах наву-
чання г выхавання дзяцей, педагаггчнай ас-
веты бацъкоу да пастаяннага на основе кан-
крэтныхпраграмсумеснай дзейнаецг зулкам 
спецыфга рэггёну, шкалы, кантынгенту дзя-
цей I бацъкоу; 

в распрацоука педагогамг, бацъкамг, 
прадстаунжамг грамадскгх арганшцый г 
службау рэггяналъных ?граграм выхавання на^ 
основе' Канцэпцыг адукацыг г выхавання у 
Белорусг (Мн., 1993 г.), Канцэпцыг выхавання 
у нацыяналънай школе Беларусь (Мн., 1993 г.), 
Стратэгирэфармавання сгстэмы выхаван-
ня (Мн., 1995); 

щс1халага-педагаггчнае навучанне, кан-
сулътаванне г асвета бацъкоу у цэнтрах г 
службах псгхалага-педагаггчнай дапамогг, 
школах г факультетах для бацъкоу, маладых 
бацъкоу, будучыхмацг, бацъкоу г мацг, што 
злоужываюцъ алкоголем; выкарыстанне ак-
тыуных форм дыферэнцыраванага навучан-
ня бацъкоу. 

III. Тэндэнцьпу штэграцьп намаганняу 
сямЧ, устаноу 1 служба^ м1красо дыуму: 

• стварэнне дзяржауных г грамадскгх 
организаций, фондау, цэнтрау г служба,р з 
мэтай оказания тдывгдуалънай сациялъна-
эканамгчнай, медыцынскай, правовой, 
псаолагй-педагагЫнай дапамогг ̂  падтрымю 
сямЧ, особным категориям дзяцей (Беларуси 
дзщячы фонд, Белоруса фонд сацыялънай 
падтръмкг дзяцей г падлеткау «Мы-дзецш», 
Белорусы дабрачинны фонд <•Надзея-жспрэо•>, 
службы усынаулення, апекI г папячыцелъства, 
псгхалагЫныя службы, цэнтры па сацыялъ-
най абароне г рэабштациг, псгхолага-
педагаггчныя канамуми, «Дзщячы голос», цэн-
тры мгласэрнасщ, телефоны даверу г тш); 

• функциянаванне разнастайных служ-
ба% як1я ствараюцца органамг адукацыг, са-
цыялънага забеспячэння, аховы здароуя, пра-
воу,установамг культуры, спорту, камуналъ-
най гасподаркг: 

а) сацыялъна-прававая служба, якая за-
бяспечвае сацыялъны контроль г ахову 
непауналетнгх ад крымгналънага асяроддзя 

(яе функцыг—работа з криминальнымI 
сем'ямг; дапамога подлеткам па ахове 1хзда-
роуя, правоу г гнтарэсау; стварэнне юры-
дынных консультаций, адвокатуры сямЧ г 
дзяцтства, якая абараняе правы жанчын, 
дзяцей. непауналеттх); 

б) сацыялъна-педагаггчная служба, якая 
праводзщъ дыягнаставонне сацыялъна-
педагаггчнай г псгхолага-педагаггчнай 
атуацигу сем'ях, памесцы жихарства, аказ-
вае псгхолага-педагаггчную дапамогу бацъ-
кам у выхавант дзяцей, аздарауленнг умоу 
сямейнага выхавання, аргангзацыг сямейна-
суседсш суполънасцей, стварэнш спрыялъ-
нага для выхавання дзяцей асяроддзя памес-
цы 1х проживания (функцыг-стварэнне ся-
мейньа, падлеткавых клубау <•Сям'я-падле-
так<>, педагаггчныхутверстэтау, навукова-
метадычных саветау па пахолага-
педагагШай асвеце бацъкоу г населънщтва); 

в) медыка-сациялъная служба,якая ажыц-
Цну.ПЛХ 
м'яу, дзе ёсцъмалалетнгя дзецг, 1нвал1ды, сас-
тарэлыя, Шнокш, нямоглыя (функцъи-ства-
рэнне цэнтрау планавання сям'г, 
медыцынсш гмедыка-генетичных консуль-
таций, консультаций для мужа г жонкг, для 
юнакоу г дзяучат, ятя рыхтуюццауступщъ 
у тюб, службау псиапрафтактып, здаро-
вагаладужыцця; 

г) сациялъна-битавая служба, якая выяу-
ляе састарэлых, адзтот швалгдау, гнвалгдау 
дзяцтства (фунщъи-аказанне твалгдам 
дапамогг $ вядзент гаспадарю, у набыццг^ 
лекау г медыкаментау, у аргашзацъч 
пасшънай працоунай дзейнасщ, у сацыялъ-
но-прававой абароне); 

д) сямейная медыка-пахолага-педа-
гаггчная служба (функцыг-правядзенне^ 
дыягностыа социуму, вывучэнне фактарау 
акружаючога асяроддзя, патрэбнасцей 1маг-
чимасцей сямЧ, яе проблем, складанасцей г 
цяжкасцей; анализ проблем сямЧ г гх дыфе-
рэнцыяцыя, арганЬацыя дапамогг сямЧ проз 
разнастайныя службы специялгстау; 
организация работы пауключэнт еем'яу у 
розныя вгды дзейнаецг (аздарауленчой, пра-
цоунай, мШсэрнай, экалатнай, правядзен-
не вольного часу г да т.п.); 

е) социальная служба на прадпрыемствах 
I у сферы занятасщ г тш; 

® стварэнне тстытута сацияльных пе-
дагогау г разгортванне дзейнаецг сацияль-
ных педагогау па сямейных проблемах 
(функцъи—диягнастичная, гзн. пастаноука 
«сямейнага дыягназу», вывучэнне г ацэнка 
асаблгвасцей дзейнаецг I зносгн бацъкоу г дзя-
цей, станоучых г адмоуных бако)> сямейнага 
выхавання; аргашзацийная-аргашзацъш 
дзейнаецг дзяцей, уплиу на адносгны бацъкоу 
г дзяцей, гншых членау сямЧ г дзяцей; прагна-
стычная-прагноз працэсу сямейнага въаа-
вання па меры развщця особы дзгцяцг; сацы-
ялъш-прававая г прафтактычная—забеспя-
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чэнне абароны правоу бацъкоу г дзяцей, па-
пярэджанне г пероадоленне негативных уз-
дзеянняу асяроддзя на працэс сямейнага вы-
хавання). 

Дзейнасцъ дзяржауных г грамадекгх 
арганшцый, фондау, цэнтрау г службау грун-
туецца на шетупных асноунъгх принципах: 

# гуматстычныя адносты да сямЧ г дзя-
цей; 

Ф тэрытарыялънасцъ (наблгжэнне йй 
канкрэтных еем'яу, сямейна-суседскай 
суполънасщ, сациякулыпурнага мтраася-
роддзя); 

• усеагулънасць (правядзенне работы з 
устг катэгориямг еем'яу, бацъкамг, дзецъмг, 
тшымг членамг сямЧзулЬсам гхузросту, пат-
рэбнасцей, ттарэсау); 

Ш диферэнцыяцыя г гндывгдуалгзацъгя 
дапамогг на основе особаснага падыходу; 

» аб'яднанне намаганняу розных 
специялгстау (пегхолагау, педагогау, 
пегхгятрау, нарколагау, дэфектолагау, 
пахатэрапеутау, сацияльных работнгкау, юрыстау г тш); 

® развщцё уласнага сямейнага вихавау-
чага патзнцыялу (г.зн. псгхолага-педагагЫнае 
навучанне, вихаванне, самавъгхаванне кож-
нага члена сямЧ г выкарыстанне ягомагчы-
масцейу выхавант дзяцей); 

® органгзацыя, контроль, ацэнка, 
карэкцгроука. 

Працэс штэграцьп намаганняу сямЧ, 
дзщячага сада, школы, дзяржауных 1 грамадейх 
устаноу 1 службау м1красоцыуму у выхавант 
дзяцей разглядаецца нам: як адзшы працэс, 
я й у свшм развщц! праходзщь чатыры узае-
мазвязаныя этапы. 

® На першым (дыягнастычным) щзе вы-
вучэнне саставу дзяцей 1 дарослых, сацыяль-
ных умо?, наяунасщ выхаваучых шетытутау, 
матэрыяльных магчымасцей, педагапчнага па-
тзнцыялу бацькоу 1 прадстауншоу 
грамадскасц!, узро^ню IX агульнай 1 пс1холага-
педагапчнай адукацьй, узроставага саставу, 
шдывщуальных магчымасцей 1 штарэсау; 

» н а друг1М (арган1зацыйным) ажыццяу-
ляецца непаерэднае аб'яднанне выхаваучых 
структур еяла, раёна (м1крараёна), горада, 
вобласщ, ствараюцца каардынацыйныя цэнт-
ры 1 розныя этапы 1нтэграваных аб'яднанняу; 

* на трэщм (уласна выхаваучым) вызна-
чаюцца задачы выхаваучай работы у 
м1краасяроддз1, адбор яе зместу, выбар срод-
кау 1 форм выхавання 1 пс1холага-педагапчнай 
асветы 1 навучання розных катэгорый баць-
коу 1 насельн1цтва у залежнасц1 ад узросту, 
полу, адукацьй, узроуню агульнай 1 
педагаг1чнай культуры; 

® на чацвёртым этапе (ацэначна-
карэкщровачным) щзе анал1з сумеснай рабо-
ты 1 ацэнка яе вынжау. 3 улжам станоучага 1 
адмоунага у вопыце выхаваучай дзейнасщ 
ажыццяуляецца карэкц1роука далейшых задач, 
зместу, сродкау 1 форм выхавання дзяцей. 


