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Т р ы гады даследаванняу па праграме 
"Сацыяльна-пахалапчная paa6mi-

тацыя i сацыяльна-прававая абарона 
дзяцей i падлеткау" дазвапяюць асэнса-
ваць атрыманыя выжю з аргажзацыйна-
га, метадалапчнага i кадравага бакоу. 
Чамудля анал1зу выбраны таюя прабле-
мы, а не Ышыя? Гэтаму ёсць некалью 
прычын. Праграма ноЫць перш за усё 
прыкладны характар — вучоныя павЫны 
был1 праанал1заваць асабл1васц1 асо-
баснага, Ытэлектуальнага i эмацыяналь-
на-валявога развщця дзяцей i падлет-
кау, характар сацыяльнай Ытуацьп у 
раёнах, яюя пацярпел1 ад аварьи, i на пад-
ставе атрыманых навуковых даных рас-
працаваць праграмы сацыяльна-пЫха-
лапчнай рэабшггацьн для розных катэго-
рый насельн1цтва, узроставых труп i 
раёнау радыеактыунага забруджвання. 

На дадзеным этапе у Рэспублщы Бела-
русь—адсутнасць кадрау (прынамЫ, на 
пачатковы перыяд ажыццяулення прагра-
мы), як!я был1 б здольныя ажыццяуляць 
пахалапчную дапамогу, i аргажзацыйных 
структур, у яюх гэта дапамога магла ббыць 
аказана. 

У метадалапчным плане вучоныя, яюя 
пачал1 ажыццяуляць праграму, таксама 
не был1 гатовыя адказаць на запыты 
npaKTbiKi, бо яшчэ нкол1 Hi пахолагам, Hi 
педагогам небыударучанытаю сур'ёзны 
дзяржауны заказ. 

Таюм чынам, Kani узяць першапачатко-
выя, зыходныя умовы для рэал1зацьм 
дадзенай праграмы, то можна сказаць, 

што яна была асуджана на правап. Hi ме-
тадапапчна, Hi кадрава, Hi аргажзацыйна 
мы не 6 b m i гатовыя яе выканаць. 

Метадалапчныя праблемы 

Складальжю праграмы не выпадкова, 
вщаць, адлюстравал1 у яе назве такое па-
няцце, як сацыяльна-пахалапчная рэ-
абтггацыя, падкрэсл1ушы тым самым 
прыкладное значэнне праграмы. Але што 
гэта азначае для вучоных? Быццам бы 
пахолап i педагог! раней не праводзш1 
даследаванняу, не nicani справаздач, ме-
тадычных дапаможжкау i рэкамендацый. 

Спыжмся на гэтым больш падрабязна. У 
80-ыя гг. прафеайныя пахолап СССР ус-
вядомтк што icnye не адна, а дзве ncixa-
логЛ: акадэм(чная i практычная. Практыч-
ная ncixanora рабтася самастойнай дыс-
цыгиннай. Дагэтуль яна абслугоувала пе-
дагопку, медыцыну, космас, тжын-
ерыю, спорт i г.д. Па сутнасц1 перад HaMi 
дзве навую, яюя адрозжваюцца свое-
асабл1вай навуковай карцшай свету, ад-
HOciHaMi да прасторы, часу, каузальнасц!, 
верагоднасц!, формайабагульнення i спо-
сабам апюання рэальнасц1, мовай i вобра-
зам чалавека [ 1, 9,10]. 

Адзначым асноуныя адрозненж. Гэта 
перш за усё мэтавызначэнне. Акадэм'н-
ная пахалопя заюжана даследаваць ча-
лавека, лракть/чная—-змянщьягоабода-
памагчы яму змяжцца, Kani ён гэтага 
хоча. Навуковая карц!на свету у ака-
дэм 1чнай ncixanorii будуецца яку дэцэнт-
раванай прасторы, у якой Hi адна з Ыды-
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вщуальных кропак не з'яуляецца npbiei-
леяванай. Тэты прынцып у поунай меры 
прымаецца метадапопяй пахалапчнага 
даследавання. У статыстычнай апрацоуцы 
выжкау эксперыменту пануе роунасць — 
даныя па ycix падыспытных атрымл1ваюць 
аднолькавую вагу, HixTO не з'яуляецца 
прывшеяваным або абдзеленым. Тэта 
праяуляецца i у канчатковым выжку: сярэд-
н1я, карэляцьи, заканамернасси адносяцца 
да усёй выбарю у цэлым i Hi да аднаго па-
дыспытнага паасобку. Для практычнай 
ncixanorii характерная цэнтрычнасць кагж-
тыунай прасторы. К.Роджэрс з яго кл1ент-
цэнтраванай тэрап1яй толью вынес у назву 
таю прынцып, але гэтатычыцца i жшых ме-
тада^ псЬсатэрапеутычнай дапамоп. 

Пcixoлaгi-дacлeдчыкi бачаць сваю зада-
чу у тым, каб раскрыць глыбшныя фактары 
i мехажзмы неурозау i страхау, агрэауных 
паводзЫ i апкагал(зму. Для пахолага-
практыка такое дэцэнтраванае бачанне 
непрадуктыунае. Разумение таго, што па-
куты чалавека у крызюнай спуацы1 iM "за-
служены", не павшна спыняць спецыялю-
та у аказанж яму дапамоп. 

Акадэм1чная пахалопя прапаведуе 
iMnepaTbiy бессуб'ектыунасц|', яю рас-
шчапляецца на тры складаемыя. Па-
першае, веды павшны быць пабудаваны 
"з аб'екта", яю адмежаваны ад пазнаю-
чага суб'екта. Па-другое, гэтыя веды 
павшны быць пабудаваны "аб'ек-
тыунымГ сродкам! i заснаваны на на-
3 i p a H H i , выкарыстанж колькасных мета-
дау i г.д. Па-трэцяе, усёсуб'ектыунае не-
абходна выдапщь не толью са зместу, 
апе i з абгрунтавання ведау. 

1мператыу бессуб'ектыунасц1 не можа 
быць прыняты практычнай пахалопяй, 
якая не у стане працаваць без кантакту з 
суб'ектам. У свой час таю падыход быу 
падвергнуты вострай крытыцы Л.С.Вы-
гоцюм: "Справаздача падыспытнага Hi у 
якой ступеж не з'яуляецца актам сама-
наз1рання, яю Hi6biTa прымешвае сваю 
лыжку дзёгцю у бочку мёду навукова-

Адзначым ютотныя адрозненж. 
1. Наузроушкаштоунасцей . Дляака-

дэм(чнай ncixanorii вечная каштоунасць 
—"аб'ектыуная юцша", якая не запежыць 
ад чьпх-небудзь суб'ектыунасц! i сама-
вольства. Для пахатэхжчнайтэорьи най-
больш значныя каштоунас^дабра, пры-
гажосць icuiHbi, святасцг 

2. На узроуж адрасата. Большасць 
навуковых пахалапчных прац т ш а ц ц а 
для акадэм1чных пЫхолагау i выкарыс-
тоуваецца iMi для работы над уласным 
npauaMi. ПЫхатэхжчная тэорыя мае 
свайго адрасата — пахолага-практыка. 
Тэта тэорыя ад яго, праяпЯдляяго [1, 9]. 

3. На узроуж суб'екта пазнання. 
Пазнанне павшна быць незалежным ад 
суб'екта, яю пазнае, г.зн. ад яго адносш 
да аб'екта даследавання, асабютай na3i-
цы1, густу i пераваг. Гэта асноунае патра-
баванне ncixanorii акадэм1чнай. У ncixa-
тэхжчнай практыцы пахолаг займае 
асабютую пазщыю i ажыццяуляе пазнан-
не менавна з такой пазщьм. Пазнанне у 
пахатэхжчнай тэорьп дыялапчна у ад-
розненне ад манапапчнага пазнання у 
акадэм1чнай. 

4. На узроут кантакгу. У акадэм1чнай 
ncixanorii кантактз падыспытным тракту-
ецца як непазбежнае зло, якое можа 
сказщьаб'ектыуную юц!ну. Упахатэхжч-
най практыцы, як правша, iMKHyuua да 
штэнаунага эмацыянальнага кантакту, у 
выжку якога ствараецца агульнае поле. 

5. На узроуж ведау. Веды, ямя здабы-
вае акадэм1чная ncixanorifl, з'яуляюцйа 
набыткам даследчыка i прызначаны або 
для навуковых патрэб ncixonara, або для 
практычных патрэб Ышага спецыялюта 
(урача, настаужка, трэнера), але не для 
самога чалавека. "Па форме гэта веды 9 
трэцяй асобе, "аб iM", неканвертуемыя 9 
дыялог з падыспытным i таму не паведам-
ляемыя яму або паведамляемыя у скажо-
ным выглядзе" [9, 25]. У пскатэхжчным 
працэсе гэта веды аб caMiM працэсе i аб 
— Пгпалкн1ках: псгхатэрапеуце j кл1енце; 



не аб чымсыи знешжм, аддаленым, а аб 
тым, што прысутжчае "туг i цяпер". 

6. На ^зроуж метаду. У акадэм1чнай 
ncixanorii метад вылучае прадмет з рэ-
альнасц1 i уяуляе яго у "форме аб'екта", 
яю наз1раюць звонку. Пры гэтым метад як 
бы адыходзщь у цень, прапаноуваючы 
разглядаць сфабрыкаваны прадмет як 
натуральны аб'ект. У пахатэхжчным паз-
HaHHi метад аб'ядноувае удзельжкау 
пЫхатэхжчнай атуацьп i сам po6iuua 
предметам даследавання. 

7. На узроуш мовы. Мова акадэм1чнай 
ncixanorii — спецыяльныя тэрмжы, мова 
ncixanorii практычнай мала чым адрозж-
ваецца ад штодзённай. Спосаб апюання у 
акадэм1чнай ncixanorii параметрычны. Для 
таюх параметрау, як штэлект, аттыцюд, 
экстраверт i т.д., канструюецца шматмер-
ная прастора, яе Boci шкал1руюцца, увод-
зяцца працэдуры вымярэння i кожны кан-
крэтны аб'ект даследавання можа быць 
ахарактарызаваны фупай Л1кавыхзначэн-
няу, яюя адпавядаюць яго каардынатам у 
гэтай прасторы. У практычнай пахалоги 
так1 спосаб апюання малапрымальны. У 
практычнай рабоце мы пастаянна сутыка-
емся з непрыстасаванасцю кагнпгыунага 
апарату чалавека да шкал1равання пачуц-
цяу i адноан. Практычны вопыт сведчыць 
аб наяунасц1 неметрычных кодау, прызна-
чаных для унутраных i знешн1х камужка-
цый. "Вы адносщеся да свайго мужа, якда 
дз1цяц1", — кажа пахолаг юиентцы. Што 
гэта? Метафара. Яна дапамагае юиенту 
усвядомщь праблему значна наглядней, 
чым любое параметрычнае абазначэнне 
гэтай з'явы (напрыклад, "вы л1чыце яго 
слабым чапавекам"). Роля метафар у 
практычнай рабоце з юиентам—асабл1вая 
тэма дляабмеркавання. Трэбаадзначыць, 
што прафес1янал1зм азначае перш за усё 
уменне вывесц! метафары з суб'ектыуных 
рэакцый самога ncixonara, як1я узжкаюць у 
зносшах з дадзеным чалавекам. 

Перад дапаможнай пахалопяй стащь 
задача уласнага самавызначэння, i са-
мавызначэнне павжнатычыцца перш за 

усё найважнейшых мэтау i каштоунасцеи 
дзейнасцк 

Вось гэтыя каштоунасц^мэты. 
Па-першае, "дзельная" пссхапопя 

(А.А.Пузырэй) павмна мець справу з рэ-
апьным1 праблемам1 сучаснага чалавека 
(строга эксперыментальная псЬсапопя 
аказваеццадалёкайаджывогажыцця, бу-
дучы па самой сутнасц1 асуджанай мець 
справу з абстрактным! лабараторным1 
прэпаратам! ад чалавека, але HiKoni з кан-
крэтным чалавекам у рэальнымжыццО [6]. 

Па-другое, пахалопя павЫна быць 
такой, кабянамагламецьсправуз поуным 
чалавекам, яю з'яуляецца духоунай 
гстотай, умовы юнаванняякога—духоунае 
жы ццё i npai^ над сабой, Ыакш кажучы, ча-
лавекам шляху [6]. 

Па-трэцяе, для самога псЬсолагаягопра-
феайная работа павЫна стаць формай 
сур'ёзнай духоунай працы над сабой, 
свайго роду уласнага асобаснага росту. 

Адметныя асабл1васц1 ncixanorii, якая 
базуецца на гуманютычнай парадыгме: 

1) адмова ад культу эмтрычных метадау; 
2) прызнанне навуковасц1 не толью ве-

рьфцыраваных ведау, яюя пацверджаны 
пазасуб'ектыуным эмтрычным вопытам; 

3) легал1зацыя iHTyiubii i цвярозага ро-
зумудаследчыка; 

4) магчымасць абагульнення^ на асно-
ве вывучэння асобных выпадкау; 

5) адзшства даследавання i практыч-
нагауздзеяння; 

6) вывучэнне цэласнай асобы, якая 
уключанау "жыццёвы кантэкст". 

Праблема выжкау або эфектыунасф 
практычнай ncixanorii. Трэбаадзначыць, 
што такая праблема не стащь i не стаяла 
перад акадэм1чнай пс[халопяй, таму што 
яна перш за усё абслугоувала педагопку, 
медыцыну, спорт i г .д., i пытанне аб эфек-
тыунасц! перадавалася iM; там вырашала-
ся, наколью выкладю ncixanorii прав1ль-
ныя, карысныядлянавучання, спартыуных 
дасягненняу або для ачуньвання. 

У практычнай ncixanorii праблема выж-
кау вырашаецца у рамках самой навую, i 
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таму з першых крокау свайго юнавання яна 
такую праблему ставьпа. Эфектыунасць 
практычнай ncixanorii цяжка, напэуна, вы-
значыць, прапанаваушы якую-небудзьада-
ную формулу. У мнопм гэта звязана з шмат-
значным разуменнем асобы. Вызначэнняу, 
а значыць, i разуменняу асобы шмат (яшчэ у 
1Э37 г. Г.Олпарт нал1чыу 50 вызначэнняу 
асобы, узятых перш за усё з англамоунай 
фтасофи, тэалогп, юрыспрудэнцьн, сацыя-
лоп! i ncixanorii). 1снуе некалью давол1 аута-
номных падыходау у вывучэнж асобы. Дж. 
yiriHC i сааутары вылучаюць 4 асноуныя па-
дыходы: б1ялапчны, эксперыментальны, са-
цыяльны i псЬ<аметрычны [5, 8]. У кожным 
падыходзе сваё бачанне асобы, сваё 
уяуленне аб дэтэрмжантах асобаснага 
развщця, а значыць, i аб мэтах псЬсатэра-
пеутычнага уздзеяння. Гэтыя адрозненж 
даюць мала падстау для выпрацоую якога-
небудзь адзЫага падыходу да праблемы 
эфектыунасцг 

У залежнасц1 ад уяуленняу навуковай 
школы аб мэце пЫхатэрапи, яе магчы-
масцях i абмежаваннях, poni пацыента i 
урача у пЫхатэрапеутычным працэсе 
фармулююцца i яго выжю або эфек-
тыунасць. К.Роджэрс, адзначыушы, што 
пам1ж працэсам i выжкам1 не icHye вы-
разнай мяжы, прыводзщь cnic тых змЯ-
ненняу, яюязвязаныз працэсам тэрапи. 

1. Пацыент робщца больш кангруэнт-
ным, больш адкрытым для вопыту, менш 
абароненым. 

2.ЁН больш рэалютычны i аб'ектыуны 
вауспрыманж. 

3. ЁН больш эфектыуна вырашае свае 
праблемы. 

4. Папяпшаецца яго пахалапчная 
прыстасавальнасць (адаптаванасць), 
набл1жаючыся да аптымальнай. 

5. Ражмасць, якая звязана з пагрозай, 
рэдуцыруецца у выжку павышэння кан-
груэнтнасц! "я" i вопыту. 

6. Успрыманне свайго щэальнага "я" 
больш рэалютычнае, больш даступнае. 

7. 3 прычыны павышэння кангруэнт-
Hacui "я" щэальнага i "я" рэапьнага i знач-

нага павел1чэння кангруэнтнасц1 "я" рэ-
альнага i вопыту рэдуцыруецца напру-
жанне уахтыпау — ф1з1ялапчнае, ncixa-
лапчнае i трывожнасць. 

8. Павышаецца ступень станоучай са-
маацэню. 

9. Пацыент адчувае большы давер i 
большую наюраванасць на сябе (self-
derection). 

10. Пацыент больш рэалютычна i больш 
правшьна успрымае тых, хто яго акружае. 

11. Ён мацней перажывае сваё прыняц-
це у адноЫнах да шшых шдывщау з пры-
чыны меншай патрэбнасщ скажаць ix у 
сва!муспрыманж. 

12. Змяненж у паводзшах пацыента: 
а) паколью павял1чваецца доля вопыту, 

аЫмшяванага 9 '^"-структуру, пастолью 
павял1чваецца доля паводзш, яюя мо-
гуць быць "прысвоены", як таюя, што на-
лежацьда"я"; 

б) i, наадварот, памяншаецца доля па-
водз!нск1х праяуленняу, яюм ён адмауляе у 
прынапежнасц1 да уласнага "я"-вопыту, 
яюя ён адчувае як "не мае". 

13. Тыя, хто акружае, успрымаюць па-
водзшы пацыента як больш сацыял!за-
ваныя, больш сталыя. 

14. Яго паводзты больш крэатыуныя, з 
своеасабл1вай адаптацыяй да кожнай 
новай спуацьи i да кожнай зноу узнкаю-
чай праблемы i, акрамя таго, уяуляюць 
больш поунае праяуленне экспрэсн яго 
уласных намерау i ацэнак (values). 

Таюм чынам, мы прывял1 крытэрьм за-
вершанасц1 пахатэрапеутычнага працэ-
су, выкладзенагаутэрмжахюиент-цэнт-
раванай ncixaTapanii. Некалью iHinyio na3i-
цыю займаюць вучоныя, яюя працуюць у 
рамках псЬ<адынам(чнай ncixaTspanii. Кры-
тэрьн завяршэння туг наступныя. 

1. Пацыент адчувае аблягчэнне ампто-
мау: яны успрымаюцца як нешта чужое. 

2. Пацыент разумев свае характэрныя 
ахоуныя мехажзмы. 

3. Пацыент здольны зразумець i прыз-
наць свае характэрныя трансферныя рэ-
акцьп. 

4. Пацыент працягвае са 
якасщ метаду вырашэння се 
ных канфл1ктау. 

Аргажзацыйныя праб 

Дык вось, ёсць пЫхатэх 

рыя, ёсць кадры, здо 
зваць ncixanari4Hyio дапамс 
зразумела, дзе, у яюм месцы 
ца пахолаг са ceaiM пацыент 
аргажзацыйных структур, 
было б аргажзаваць "доугач 
стрэчу. Першыя пункты ncixi 
гаг1чнага кансультавання pa 
мжскай сярэдняй школе №! 
екай (Гомельская вобласць) 
кай (Гродзенская вобласи 
школах. Першыя пахолап-к; 
С.Г.Крысенка, С.П.Бацюле( 
чарова iimii на свае канс; 
repoi на амбразуру кулямё 
больш чым два гады яны пер 
квал1ф1каваных спецыялю! 
насць стала адметнай з'ява 
ным жыцц1 мжрараёнау. 

Дааргажзацыйныхпрабл! 
Hecui 1асабл1васц1, хараюар 
сельнщтва у посткатастро< 
Трэба адзначыць, што нам 
вала i адначасова пашанц 
што катастрофа i перабуд< 
часе. Kani б не перабудова, 
быльскай катастрофе м 
столью ж, колью i аб Чаляб1 
ужодапёюаднас час. Памм 
i Чарнобылем не толью гад! 
Паустае пытанне: якая на 
палггычных праблем, яюя < 
гэтыя катастрофы? Справ 
Kan i у свеце даведапюя пр 
скую катастрофу, то нам с 
гаць. Вялкая частка дапам! 
у нашым выпадку да боку t 
га, у тым л1ку i медыцынска 
фонды, створаныя пасля Ч; 
будавал( сваюдзейнасць н 
сродкау для адпраую дзя 
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4. Пацыент працягвае самаанал1з у 
якасш метаду вырашэння ceaix унутра-
ных канфл1ктау. 

Аргажзацыйныя праблемы 

Дык вось, ёсць пахатэхжчная тэо-

рыя, ёсць кадры, здольныя ака-
зваць пЫхалапчную дапамогу, але не-
зразумела, дзе, у яюм месцы сустрэнец-
ца ncixonar са ceaiM пацыентам. Не было 
аргажзацыйных структур, дзе можна 
было б аргажзаваць "доугачаканую" су-
стрэчу. Першыя пункты ncixonara-педа-
гапчнага кансультавання размясцтюя у 
мжскай сярэдняй школе №204, Брагж-
скай (Гомельская вобласць) i Астравец-
кай (Гродзенская вобласць) сярэджх 
школах. Першыя пахолап-кансультанты 
С.Г.Крысенка, С.П.Бацюлева, С.С.Ган-
чарова iuxni на свае кансультацьм, як 
repoi на амбразуру кулямёта. За гэтыя 
больш чым два гады яны ператварылюя у 
квал1ф1каваных спецыялютау, ix дзей-
насць стала адметнай з'явай у сацыяль-
ным жыцц1 мкрараёнау. 

Да аргажзацыйных праблем можна ад-
несц11асабл'1васц1, характар паводзж на-
сельжцтва у посткатастрофны перыяд. 
Трэба адзначыць, што нам не пашанца-
вала i адначасова пашанцавала у тым, 
што катастрофа i перабудова cynani па 
часе. Kani б не перабудова, то аб чарно-
быльскай катастрофе мы б ведал! 
столью ж, колью i аб Чалябжску-15 у той 
ужодапёюаднас час. Пам1жЧапябжскам 
i Чарнобылем не толью гады, але i эпоха. 
Паустае пытанне: якая нам справа да 
палпычных праблем, яюя суправаджал1 
гэтыя катастрофы? Справа у тым, што 
Kani у свеце даведалюя пра чарнобыль-
скую катастрофу, то нам стал1 дапама-
гаць. Вязкая частка дапамоп зводзтася 
у нашым выпадку да боку матэрыяльна-
га, у тым n iKy i медыцынскага. Шматжюя 
фонды, створаныя паспяЧарнобыля, па-
будавал1 сваю дзейнасць на "выб1ванне" 
сродкау дпя адпраую дзяцей на азда-

раупеннетячэнне. Дзец1хугчэй,чымда-
роспыя, 3acB0ini, што з ix становшча 
можна атрымаць нядрэнныя дывщэнды. 
Феномен "ncixanorii ахвяры" — так адз-
начып! яго вучоныя i так ён зацвердз!уся 
у сродках масавай жфармацьп, у звычай-
ным усведампенж. Дпя спецыяпютау, 
яюя заняты аргажзацыяй пЫхапапчнай 
дапамоп, павжнабыцьзразумепым, што 
дадзенае новаутварэнне у асобе дз1цяц1 
супрашупяецца знешняму уздзеянню 
ncixonara. Чаму ж "ахвяра" супрац!уля-
ецца? Таму, што пЫхатэрапеутычнае 
уздзеянне !мкнецца знайсц! або дапа-
магчы знайсц1 у чапавечай пахщы рэзе-
рвы для ачуньвання, рэзервы, яюя дапа-
могуць пераадолець n c i x i 4 H y i o трауму, 
зрабщь чалавека самастойным, неза-
лежным. Але чапавеку у посттрауматыч-
най отуацьн якраз i не хочацца жчога та-
кога. Aca6niea гэта тычыцца дзяцей, бо 
спгуацыя пакут мае шмат станоучага — 
можна не турбавацьсябе нейюм!абавяз-
KaMi, можна не вучыцца, не працаваць — 
"я хворы". Можна быць упэуненым, што 
стартавая атуацыя не на карысць ncixo-
пагам — аргажзацыйна фонды бопьш 
моцныя, яны прыцягваюць. Что можа 
проц1паставщь гэтаму ncixonar? 

Кадравыя праблемы 

" j~aKiM чынам, вучоныя праводз1ш дас-
ледавання апрацоуваш выжю, nicani 

справаздачы, метадычныя рэкаменда-
цьи, пахакарэкцыйныя праграмы. I 
паустапа BenbMi простае пытанне: хто 
будзе укараняцьусё гэта? У той часз'яв1-
пася такая катэгорыя, як шкопьныя прак-
тычныя n c i x o n a r i . Можна было б раз-
л1чвацьна ix, але ix статус, гапоуная зада-
ча — пЫхалапчнае забеспячэнне наву-
чальна-выхаваучага працэсу, ix тэрыта-
рыяльнае размяшчэнне — школа i ix пад-
рыхтоука— усё гэта не давала падстау, 
што яны змогуць выканаць задачы па 
аказанж пахапапчнай дапамоп на-
сельнщтву ад дашкольжкау да старых. 
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Дык вось, у Рэспублщы Беларусь не 
было ncixonaray, здольных выконваць 
гэтую работу, a Kani i 6bmi, то у ix не было 
Hi статуса, Hi назвы. Па даных Дзяржкам-
працы, мы можам рыхтаваць сацыёла-
гау, ncixonaray i сацыяльных работжкау у 
сютэме вышэйшай i сацыяльных ра-
ботжкау—у сютэме сярэдняй спецыяль-
най адукацьп. Сярод гэтых назвау няма 
м!воднай, якая б адпавядала тым патра-
баванням, што закпадзены у метадыч-
ных рэкамендацыях нашых вучоных-дас-
ледчыкау. Бл!жэй за усё па сэнсе i 
квал!фкацьм выконваемай работы пады-
ходзщь спецыяльнасць "пахатэрапеут". 
Так сябе i называюць n c i x o n a r i Масквы i 
Санкт-Пецярбурга, яюя практыкуюць i 
займаюцца навучаннем. Але пЫхатэра-
жя у нашай KpaiHe традыцыйна была ме-
дыцынскай дысцыппЫай, хоць сярод за-
ходжх пЫхатэрапеутау значнае месца 
займаюць спецыялюты немедыцынскай 
адукацьи. 3 1992 г. выходзщь спецыяль-
нае выданне "Московский психотера-
певтический журнал", што аб'ядноувае 
вакоп сябе ncixonaray, яюя займаюцца 
пахатэрапеутычнай дзейнасцю. 

Аднак Kan i няма зацверджанай назвы 
той работы, якую трэба выконваць, гэта 
неазначае, што ёю не займаюцца. Бядау 
тым, што ёю займаюцца вельм1 мнопя. I 
чым меншая у чалавека квал!ф1кацыя, 
тым гучней ён заяуляе аб сабе як аб вы-
сокаквал!ф!каваным спецыялюце. Тым 
бопьш што атрымаць прыгожы сертыфь 
кат не вельм! цяжка. Так мы падыходз1м 
да праблемы лщэнзавання пахатэра-
пеутычнай дзейнасцк (Права на заняцце 
пахатэражяй у Аустрьи', напрыкпад, дае 
федэральны канцлер [4, 140].) 

У нас не было iHiuara выйсця, як пры-
ступ1ць да распрацоую i укаранення наву-
чальных праграм дпя ncixonaray. Так на-
радзтася сютэма падрыхтоую будучых 
пахолагау-кансультантау рэспубпжан-
скай сетю сацыяпьна-пахалапчнай рэ-
абтггацыг Форма падрыхтоую—трэжнга-
выя школы. Вучоба праходзша метадам 

глыбокага паглыблення, Kani слухачы 5. Психолог^ическо^ ммоо 
рабтюя KJiieHTaMi тдывщуапьнай i ФУ"'£™ологии личности. - М . : Ш1 
павой работы. За перыяд з кастрычжка^дд^ _ 112 с. 
1993 г., Kani была праведзена першая 6. Психология^и^нов^идеа ^ 
шкопа, спецыяпюты прайшл1 навучанне 1993.—№5.—С.5И 
розных тэхжках пскатэрапеутычнай да- 7 роджерс Карл Р. Теория терг 
naMori на працягу 500-600 гадзж. ^ Р ^ ^ Г м Г и Г т р и р о Г н н о Г т " 

Гэтыяпжопагппрыступтщапрацыу 13 = х е м е ®"аТаВисконси. 
раённых цэнтрах пахасацыяпьнай рэ- ве^°уТ^ано Р., Зонненберг С., -Л 
абтпацьн. Агупьная копькасць супра- ХОДинамическая психотерапия , 
цоужкау—63 чапавею (на канец 1993 г.). У 
1993 г. супрацоужю спецыял1заванай сетю 
цэнтрау пс!хасацыяльнай рэабтггацьн р 
правя/м 1494 сеансы ждывщуапьнага кан- ^ 
сультавання i пахалапчнай T3panii дарос-
лых i дзяцей i 14 курсау групавой псгхатэ-
panii дпя дзяцей школьнага узросту. 

Што ж неабходна рабщь, каб cicT3Ma 
пахалапчнай дапамоп у нашай дзяржа-
ве працавала эфектыуна? 

У raniHe метадапогн — весцй выкладан-
не у ВНУ з разумением таго, ш т о выкла-
даюць i каго рыхтуюць. Для гэтага 
Дзяржкампрацы павтен увесщ у свой 
c n i c прафесм наступную — пЫхатэра-
пеут немедыцынскай дапамоп. 

У raniHe аргажзацьм — надаць афщый-
ны статус юнуючым цэнтрам пЫхасацы-
яльнай рэабшпацьп. 

Пры вырашэнж таюх дзвюх задач 
будзе вырашана i кадравая праблема — 
адбудзецца самавызначэнне пахолагау 
юнуючых i зноу падрыхтаваных. 
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Одним из эффективных nyi 

НИЯ адаптации к умственны, 
школьников является систем 
в режиме дня школы и семьи 
зания им помощи в планиро 
родителями по формирован 
ятных условиях. 

Современные исследован! 
ного использования в режим 
носительно низкими уровня* 
комендованные нами содер 
роприятий в режиме дня уч 
ранее апробированных сре, 
ностей детей. 

В работе подробно изложе 
тики, физкультминуток, пеш 
русские народные) и игров1 
машние задания, закаливаю 
очень важною, что комплекс 
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Одним из эффективных путей снятия усталости, переключения внимания, облегче -
ния адаптации к умственной деятельности и, следовательно, укрепления здоровья 
школьников является систематическое использование физкультурных мероприятий 
в режиме дня школы и семьи. Процесс оздоровления учащихся невозможен без ока -
зания им помощи в планировании режима, проведения разъяснительной работы с 
родителями по формированию здорового образа жизни в экологически неблагопри-
ятных условиях. 

Современные исследования подтверждают возможность и необходимость актив-
ного использования в режиме дня учащихся физических упражнений в регионах с от-
носительно низкими уровнями радиоактивного загрязнения (1—5; 5— 15Ки/км2). Ре-
комендованные нами содержание и методика физкультурно-оздоровительных ме-
роприятий в режиме дня учащихся 1—11 классов основаны на научно выверенных, 
ранее апробированных средствах, отобранных с учетом половозрастных особен-
ностей детей. 

В работе подробно изложены двигательный режим, содержание утренней гимнас-
тики, физкультминуток, пешей прогулки, приводятся игры (преимущественно бело-
русские народные) и игровые задания для проведения подвижной перемены, до-
машние задания, закаливающие процедуры, приемы самомассажа. На наш взгляд, 
очень важно то, что комплексы упражнений разработаны отдельно для каждого клас-


