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У ад ным 
кі рун ку... 
ці ў роз ных?

Сям'я — най важ ней шы 

ін сты тут, з якім ча ла век су-

да кра на ец ца прак тыч на ўсё 

жыц цё. Яе каш тоў насць за-

ста ец ца пры яры тэт най для 

бе ла ру саў. Пра гэ та свед-

чыць агуль ны ка э фі цы ент 

шлюб нас ці — адзін з са мых 

вы со кіх ся род еў ра пей скіх 

кра ін. Па вя ліч ва ец ца і склад 

сем' яў — ле тась ка ля 60 % 

не маў лят бы лі не пер шыя 

па лі ку ў баць коў. У кра і не 

больш за 106 ты сяч шмат-

дзет ных сем' яў. Бе ла русь 

зай мае вы со кую па зі цыю 

(34-е мес ца ся род 179 дзяр-

жаў) у рэй тын гу кра ін шчас-

лі ва га дзя цін ства Не за леж-

най між на род най ар га ні за-

цыі «Вы ра ту ем дзя цей», 

сцвяр джа юць спе цы я ліс ты.

Ра зам з тым іс нуе шэ раг 

праб лем, якія па тра бу юць 

вы ра шэн ня.

— У пры ват нас ці, гэ та 

не ста біль насць ін сты ту-

та сям'і і шлю бу — ле тась 

на ты ся чу шлю баў прый-

шлося 546 раз во даў. У вы-

ні ку больш за 25 ты сяч 

дзя цей за ста лі ся без ад на-

го з баць коў, — сцвяр джае 

Аляк сандр ЖУК, рэк тар 

Бе ла рус ка га дзяр жаў-

нага пе да га гіч на га ўні-

вер сі тэта. — Мы на зі ра ем 

і зні жэн не ма раль най ад-

каз нас ці баць коў за ўтры-

ман не і вы ха ван не дзя цей. 

Ад сюль шмат са цы яль ных 

сі рот. Не да стат ко вая і псі-

хо ла га-пе да га гіч ная пад-

рых тоў ка мо ла дзі да ся мей-

на га жыц ця.

Зме ны, якія ад бы лі ся ў 

жыц ці гра мад ства, пры вя лі 

да па ру шэн ня ўза е ма су вя зі 

ў не ка лі тры ва лай сіс тэ ме: 

шко ла—сям'я—гра мад-

скасць—вы твор часць. А но-

выя ар га ні за цыі да па мо гі 

сям'і — клу бы, цэнт ры, кан-

суль та цыі — не да стат ко ва 

рас паў сю джа ны, кан так ты з 

та кі мі ўста но ва мі ма юць ра-

за вы ха рак тар. Та му асноў-

най рэ аль най струк ту рай, 

здоль най аказ ваць да па-

мо гу сям'і, за ста ец ца шко-

ла, упэў не ны Аляк сандр 

КАДЛУ БАЙ, на мес нік мі-

ніст ра аду ка цыі:

— Сям'я ўплы вае на дзі-

ця што дня, та му мае амаль 

не аб ме жа ва ныя маг чы мас ці 

фар мі ра ван ня яго аса біс тых 

якас цяў. Ад нак час та сям'я і 

шко ла ўздзей ні ча юць на ма-

ло га роз на на кі ра ва на, а гэ та 

пры во дзіць да са цы яль най 

кан фран та цыі і ўза ем на га 

не па ра зу мен ня. Спектр уза-

е ма дзе ян ня шко лы і сям'і 

зву зіў ся да пы тан няў на ву-

чан ня, па во дзін школь ні ка 

і ма тэ ры яль най пад трым кі 

ўста ноў аду ка цыі. Ад нак без 

да па мо гі сям'і шко ла не за-

бяс пе чыць на леж ных вы ні-

каў вы ха ван ня.

Баць кі па він ны ўмець 

ана лі за ваць дзей насць і 

па во дзі ны сва іх дзя цей і 

вы хоў ваць іх, упэў не ны на-

ву коў цы. Яны на стой ва юць 

на не аб ход нас ці ра бо ты па 

па вы шэн ні псі хо ла га-пе-

да га гіч най куль ту ры баць-

коў, для ча го па іні цы я ты ве 

БДПУ бу дзе рас пра ца ва на 

і ўве дзе на ў шко лах кра і ны 

пра гра ма баць коў скіх уні-

вер сі тэ таў як сіс тэ мы ра бо-

ты з та та мі і ма ма мі. Важ на 

ўба чыць гэ тую ра бо ту ад 

баць коў пер ша клас ні ка да 

вы пуск ні ка, пад крэс ліў на-

мес нік мі ніст ра.

Уні вер сі тэт — 
у кож най 
шко ле

Вы ра шыць праб ле му 

фар мі ра ван ня псі ха ла гіч най 

куль ту ры вуч няў, пры нам сі, 

між аса бо выя кан флік ты па-

між школь ні ка мі, за клі ка ны 

фа куль та ты вы для на ву чэн-

цаў 7—9 кла саў па ас но вах 

псі ха ло гіі.

— Трэ ба па шы рыць пад-

рых тоў ку па спе цы яль нас ці 

«Са цы яль ная і псі хо ла га-

пе да га гіч ная да па мо га». 

У кра і не сён ня не да хоп са-

цы яль на-пе да га гіч ных псі-

хо ла гаў, — ка жа Аляк сандр 

Кад лу бай. — Не аб ход на ўма-

ца ваць прак ты ка-ары ен та ва-

ную пад рых тоў ку пе да го гаў, 

па шы рыць аб' ём прак ты кі 

бу ду чых пе да го гаў у шко лах, 

пра во дзіць больш за ня ткаў 

са сту дэн та мі ва ўста но вах 

аду ка цыі. Важ на пад няць на 

но вы ўзро вень ра бо ту ра ён-

ных на ву ко ва-ме та дыч ных 

аб' яд нан няў і пе да го гаў па 

фар мі ра ван ні псі ха ла гіч ных 

ве даў, ра бо це з дзець мі і ўза-

е ма дзе ян ні з баць ка мі.

Рэк тар пе ду ні вер сі тэ та 

рас ка заў, што ро біц ца для 

вы ра шэн ня баць коў ска-дзі-

ця ча-школь ных праб лем. 

На прык лад, пра ект «Зда-

ро вая сям'я — зда ро вая 

на цыя», зла джа ны ў 2016—

2018 га дах уні вер сі тэ там су-

мес на з Бе ла рус кім са юзам 

жан чын, меў на мэ це сфар-

мі ра ваць у гра мад стве каш-

тоў нас ці ся мей ных ад но сін і 

ад каз насць за на ра джэн не 

і вы ха ван не дзя цей. Ак ту-

аль ныя вы ні кі пра ек та ўжо 

ўка ра ня юц ца ў прак ты ку 

ра бо ты школ і ўста ноў са-

цы яль най аба ро ны на сель-

ніц тва.

Фар мі ра ван ню каш тоў-

нас цяў сям'і па спры яў і рэс-

пуб лі кан скі ўрок ся мей на га 

жыц ця на пя рэ дад ні Дня 

ма ці. Стар ша клас ні кам уру-

чы лі па мят кі «Та бе, бу ду чы 

сем' я нін». У не ка то рых 

шко лах у вы пуск ных кла-

сах вы кла да ец ца фа куль-

та тыў «Асно вы ся мей на га 

жыц ця». Што год пра во-

дзіц ца кон курс твор чых 

ра бот «Гімн ма ці». У пед-

у ні вер сі тэ це пра цуе клуб 

«Сям'я», а так са ма су пол-

ка «Гар ма ніч ная сям'я» ў 

са цы яль най сет цы «УКан-

так це».

— На шы ву чо ныя рас-

пра ца ва лі пра гра му трох-

сту пень ча та га ўні вер сі тэ та 

баць коў скіх ве даў. Пер шая 

пры ступ ка — «Маё дзі ця — 

ма лод шы школь нік», дру-

гая — «Маё дзі ця — пад-

ле так», трэ цяя — «Маё 

дзі ця — стар ша клас нік». 

Важ на, каб Мі ніс тэр ства 

аду ка цыі пад тры ма ла ства-

рэн не та кіх уні вер сі тэ таў у 

кож най шко ле, — пад крэс ліў 

Аляк сандр Жук. — Най важ-

ней шы кам па нент пад трымкі 

баць коў ства — пад рых тоў ка 

пе да го гаў да ра бо ты з сям'-

ёй, і мы за апош нія тры га ды 

ства ры лі ва ўні вер сі тэ це рэ-

сурс ны цэнтр, які за бяс печ-

вае су час ную пад рых тоў ку 

пе да го гаў. Перш за ўсё гэ та 

рэс пуб лі кан скі цэнтр са цы-

яль на-пе да га гіч ных тэх на ло-

гій, на ба зе яко га пра ве дзе на 

ўжо звыш 40 се мі на раў для 

пе да го гаў і псі хо ла гаў. Сё ле-

та ство ра ны рэс пуб лі кан скі 

цэнтр псі ха ла гіч най да па мо-

гі, які да па ма гае вы ра шаць 

дак лад ныя праб лем ныя сі ту-

а цыі на ву чэн цаў, сту дэн таў, 

баць коў і пед ра бот ні каў.

Лю боў 
вы ра туе свет

На ву чан не і вы ха ван не — 

адзі ны аду ка цый ны пра цэс, 

лі чаць пе да го гі. Зір нуць 

на яго з ін ша га бо ку пра-

па на ваў Фё дар ПОЎ НЫ, 

на ста я цель Усіхс вяц ка га 

пры хо да, які мяр куе, што 

«на стаў нік на ву чае дзя цей, 

а свя тар вы хоў вае ду шы, і 

нам па да ро зе». Ён па дзя ліў-

ся сва і мі дум ка мі пра вы ха-

ван не па тры я тыз му і лю бо ві 

да ма лой ра дзі мы, а так са ма 

пра ро лю су час на га на стаў-

ні ка ў жыц ці вуч няў:

— Па тры я тызм не на цыя-

наль ны. Ад нак пры гэ тым 

ён не кас ма па лі тыч ны. Па-

тры я тыз мам нель га на зваць 

лю боў да дзяр жа вы як да 

пэў на га па лі тыч на га ла ду. 

У той жа час гэ та не прос та 

пры вяз ка да мес ца на ра-

джэн ня. Мне ду ма ец ца, лю-

боў да зям ной ай чы ны мае 

ад ну пры ро ду з лю боўю да 

баць коў. Ды і ў цэ лым па-

тры я тызм — гэ та пра лю-

боў, пра па чуц ці. Баць коў 

лю бяць не за штось ці, а за 

дар жыц ця. Ма ці і баць ку за-

ба ро не на не лю біць. На ват 

ка лі нам зда ец ца, што яны 

не су час ныя, ад ста лыя. Яны 

да лі нам шанц стаць свя ты-

мі. Я так шмат га ва ру пра 

лю боў, бо ў шко ле пра яе 

не га во раць.

Каб умець без умоў на лю-

біць сва іх баць коў, трэ ба, 

каб на ша па кор лі васць бы-

ла вы шэй шая за наш го нар, 

сцвяр джае свя тар. Ён за клі-

кае па каз ваць сва ім дзе цям 

улас ны прык лад, пра яў ля ю-

чы лю боў і па ва гу да ма ці, 

якая, ска жам, не ма ю чы вы-

шэй шай аду ка цыі, па ву чае 

сы на-пра фе са ра.

— Дзе цям у шко ле ка-

жуць пра пра вы, але не 

га во раць пра ад каз насць, 

у тым лі ку ду хоў ную. Трэ-

ба, каб каш тоў насць жыц ця 

як та ко га ў на шай да рос лай 

свя до мас ці не вы мя ра ла ся 

кам фор там і да бро та мі. 

На якія каш тоў нас ці раў-

няц ца мо ла дзі? Дзя цей не 

ўцяг ва юць у ву чо бу, ра бо-

ту, даб ра чын насць. Іх за-

баў ля юць. І ў шэсць га доў, 

і ў шас нац цаць. І на стаў нік 

ста но віц ца не тым, хто пе-

рад ае каш тоў нас ці, а час та 

пе ра тва ра ец ца ў цыр ка ча, 

ак цё ра, па стаў шчы ка па-

слуг. А «каш тоў нас ці», якія 

пра па ве дуе ін тэр нэт, — гэ та 

спа жы ван не, рас пус та і га-

нар лі васць.

Сям'я 
ці дом 
са ста рэ лых?

Кла по ця чы ся пра дзя цей, 

нель га за бы ваць, што ўсе 

баць кі з ча сам ста рэ юць, 

і ўжо дзе цям да во дзіц ца 

да гля даць іх. Па жы лых ро-

біц ца ўсё больш, і не толь кі ў 

Бе ла ру сі. А кла па ціц ца пра 

іх до сыць скла да на, асаб лі-

ва пра тых, хто па ку туе на 

дэ мен цыю. Пра во пыт кло-

па ту аб па жы лых лю дзях у 

Гер ма ніі рас ка за ла ге ран-

то лаг Хе ле на ІГ НА ЦЫ, ві-

цэ-прэ зі дэнт Еван ге ліч най 

вы шэй шай шко лы пры-

клад ных на вук Нюрн бер-

га (Гер ма нія).

Яны, як пра ві ла, за ста-

юц ца жыць у сем' ях, і ма-

ла дзей шыя чле ны сям'і 

вы му ша ны шу каць шля хі, 

каб кла па ціц ца пра іх. Ці то 

кі даць ра бо ту, бо та кі ча ла-

век па тра буе па ста ян на га 

до гля ду, ці то ўлад коў ваць 

яго ў дом са ста рэ лых, якіх у 

кра і не, як і са цы яль ных спе-

цы я ліс таў, здоль ных аказ-

ваць ква лі фі ка ва ную да па-

мо гу, не да стат ко ва.

— Ка ля 20 % на сель ніц-

тва Гер ма ніі ста рэй шыя за 

65 га доў. А пра цяг ласць 

жыц ця ў ся рэд нім 85 га-

доў. Кож ны трэ ці са ста рэ-

лы па ку туе ад дэ мен цыі. 

У кра і не іс нуе стра хоў ка па 

до гля дзе, каб па кры ваць 

рас хо ды на спе цы я ліс таў, 

ад нак іх усё роў на не ха-

пае, бо кла па ціцца пра та кіх 

лю дзей трэ ба 24 га дзі ны ў 

су ткі, — ска за ла пра фе сар 

Іг на цы. — Сем'і вы му ша-

ны пры цяг ваць ся дзе лак з 

ус ход ніх кра ін: Поль шчы, 

Укра і ны, Сла ве ніі. І ча сам 

гэ та ад бы ва ец ца не ле галь-

на. Ад нак ня мец кія сем'і 

лі чаць та кое ста но ві шча 

вель мі зруч ным. Спе цы я ліс-

там жа з-за мя жы па доб ная 

ра бо та ад шас ці тыд няў да 

трох ме ся цаў так са ма да-

спа до бы. Гэ та доб ры ва ры-

янт для ўсіх, бо сем' ям не 

трэ ба ад праў ляць баць коў 

у дом са ста рэ лых, дзе ўсё 

знач на да ра жэй, а за меж-

ным спе цы я ліс там мож на 

пла ціць да 1500 еў ра ў ме-

сяц — ад нос на ня мно га.

Да сле да ван ні, пра ве дзе-

ныя з пры цяг нен нем поль-

скіх спе цы я ліс таў, да зво лі лі 

вы свет ліць умо вы, асаб лі-

вас ці і ры зы кі та кой ра бо ты. 

Ака за ла ся, што боль шасць 

пры ез джых не ве дае ня-

мец кай мо вы і вы ву чае яе 

не па срэд на ў сям'і. Мно гія 

не ва ло да юць не аб ход ны-

мі на вы ка мі па до гля дзе за 

людзь мі з дэ мен цы яй, ад-

нак ме лі до свед кло па ту за 

ўлас ны мі баць ка мі, 96 % 

з іх пра цу юць не ле галь на 

і не мо гуць звяр нуц ца па 

пад трым ку ні да ко га, ка лі 

іх пра вы па ру ша юць. І ўсё ж 

боль шасць ся дзе лак ка-

жуць, што бу дуць ез дзіць 

на за роб кі, па куль у ста не 

гэ та ра біць і па куль гэ та па-

трэбна нем цам.

Ад тэ о рыі 
да прак ты кі

До све дам ра бо ты па 

ўма ца ван ні ін сты ту та сям'і 

ва Уз бе кі ста не па дзя лі ла ся 

Ай ні са МУ СУР МА НА ВА, 

за гад чык ка фед ры пе да-

го гі кі і псі ха ло гіі Уз бек ска-

га дзяр жаў на га ўні вер сі-

тэ та су свет ных моў.

Ра бо та ў кра і не вя дзец ца 

ў трох кі рун ках — дзяр жаў-

ная пад трым ка, ня ўра да выя 

ар га ні за цыі і на ву ко ва-да-

след чая ра бо та па ўма-

ца ван ні сям'і і пад трым цы 

жан чын.

— Асаб лі вае мес ца 

зай мае рэс пуб лі кан скі 

цэнтр «Сям'я» пры ка бі-

не це мі ніст раў, які зай ма-

ец ца і на ву ко вай, і прак-

тыч най ра бо тай, — па-

ве да мі ла яна. — Цэнтр 

на но ва ство ра ны ўка зам 

прэ зі дэн та ад 2 лю та га 

2018 го да аб ме рах па 

ка рэн ным удас ка на лен ні 

дзей нас ці па пад трым цы 

жан чын і ўма ца ван ні ін-

сты ту та сям'і. Да гэ та га, 

з 1998-га, цэнтр функ цыя-

на ваў пры ка мі тэ це жан-

чын. Ця пер жа ды рэк тар 

Цэнт ра пры раў ноў ва ец ца 

да мі ніст ра, а на мес нік 

ды рэк та ра — да на мес ні-

ка мі ніст ра.

Цэнтр ка ар ды нуе дзей-

насць дзярж ар га ні за цый 

і гра мад скіх ін сты ту таў 

па рэа лі за цыі дзярж па лі-

тыкі ў га лі не сям'і. Асноў-

ныя яго за да чы — пра вя-

дзен не фун да мен таль ных, 

пры клад ных і іна ва цый ных 

да сле да ван няў па пы тан-

нях сям'і, рэ пра дук тыў на га 

зда роўя і дэ ма кра тыч на га 

раз віц ця, прак тыч ная рэа лі-

за цыя пра па ноў, а так са ма 

кан суль та тыў ная і прак тыч-

ная да па мо га сем' ям. Ар-

га ні зоў ва юц ца і спе цы яль-

ныя кур сы па пад рых тоў цы 

і па вы шэн ні ква лі фі ка цыі 

спе цы я ліс таў па ра бо це з 

сем' я мі.

У Цэнт ры пра цуе 428 ча-

ла век: юрыс ты, фі ло са фы, 

гіс то ры кі, ант ра по ла гі, эт-

ног ра фы, ме ды кі, па лі то-

ла гі, псі хо ла гі, эка на міс ты і 

ін шыя, і гэ та без улі ку пры-

цяг ну тых ву чо ных і ва лан цё-

раў. Пры ім на ват за рэ гіст-

ра ва ны на ву ко вы ча со піс 

«Гра мад ства, ген дар і сям'я 

ў Цэнт раль най Азіі».

Як ба чым, у кож най краі-

ны свой шлях кло па ту пра 

дзя цей і баць коў. Га лоў нае, 

каб ён вёў да ўза е ма ра зу-

мен ня.

Іры на СІ ДА РОК, 

фо та аў та ра.

ХТО НА ВУ ЧЫЦЬ... 
БЫЦЬ БАЦЬ КА МІ І ДЗЕЦЬ МІ?

(Заканчэнне. 
Пачатак 

на 1-й стар. «СГ».)

Аляк сандр ЖУК, 
рэк тар Бе ла рус ка га дзяр жаў на га пе да га гіч на га ўні вер сі тэ та.

Фё дар ПОЎ НЫ, на ста я цель Усіхс вяц ка га пры хо да 
і Аляк сандр КАД ЛУ БАЙ, на мес нік мі ніст ра аду ка цыі.


