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Свой вы барСвой вы бар

— Стаць на стаў ні кам бы ло не спан тан ным 

ра шэн нем, у ма ёй сям'і цэ лая ды нас тыя. Ма-

ма — пе да гог да школь най аду ка цыі, амаль 

усё жыц цё пра цуе ў дзі ця чым сад ку, стры еч-

ныя бра ты і сёст ры, якіх пя цё ра, — так са ма 

на стаў ні кі. Да та го ж, ка лі яшчэ ву чы ла ся ў 

шко ле, удзель ні ча ла ў роз ных алім пі я дах, 

мне па да ба ла ся тое, як да юць ве ды пе да го гі, 

бра ла з іх прык лад. Ну і га лоў нае, я вель мі 

люб лю дзя цей. А гэ та, лі чу, ад на з са мых 

важ ных якас цяў у на шай пра фе сіі. Пер шы 

курс ву чо бы ва ўні вер сі тэ це, як і для кож на га 

бы ло га школь ні ка, зда ваў ся тым яшчэ квэс-

там, ад нак хут ка пры звы ча і ла ся да шмат лі кіх 

дыс цып лін і амаль поў най ад сут нас ці воль-

на га ча су. Ця пер пра той пе ры яд ус па мі наю 

толь кі з цеп лы нёй. Прак ты ку пра хо дзі ла ў 

роз ных шко лах Мін ска і Мінск ага ра ё на. Пад-

час на ладж ван ня ста сун каў з дзець мі, пра-

вя дзен ня ўро каў ні я ка га бар' е ру не бы ло. 

Яны лі чы лі мя не на стаў ні кам, а не сяб роў кай. 

Для мя не гэ та вель мі важ на, па коль кі на той 

мо мант я бы ла не на шмат ста рэй шай за іх. 

Так са ма ка рыс ным во пы там ака за ла ся лет-

няя прак ты ка ў лагеры, якую пра хо дзі ла ў 

род ным Ак цябр скім ра ё не. Та ды яшчэ раз 

пе ра ка на ла ся, што аб ра ла пра фе сію пра-

віль на.

Двац ца ці ча ты рох га до вая дзяў чы на бра-

ла мэ та вае на кі ра ван не, та му ве да ла, што 

пас ля за кан чэн ня ВНУ вер нец ца да до му на 

ад пра цоў ку. У якой шко ле Ма рыя бу дзе вы-

кла даць, вы зна чы ла ся яшчэ на чац вёр тым 

кур се ву чо бы.

— Ка лі па чаў ся мой пер шы на ву чаль ны 

год у якас ці на стаў ні ка, бы ло хва ля ван не: 

як пры муць ка ле гі, як лепш ся бе па во дзіць, 

як дзе ці бу дуць да мя не ста віц ца. Але страх 

прай шоў, ка лі ўба чы ла, што но вы ка лек тыў 

доб ра зыч лі вы. Пер ша па чат ко ва я вы кла да ла 

бія ло гію ў вуч няў шос тых-адзі нац ца тых кла-

саў, з па чат ку бя гу ча га на ву чаль на га го да — 

геа гра фію. На груз ка не ма лень кая, але мне 

гэ та па да ба ец ца. Па-за га дзі на мі ўро каў — 

роз ныя гурт кі, фа куль та ты вы. На прык лад, па 

су бо тах пра вод жу гур ток «Юны эко лаг», ён 

вель мі  даспадобы дзе цям. Ра зам вы ву ча ем 

эка ло гію на шай і ін шых кра ін, пра во дзім экс-

пе ры мен ты. Да та го ж удзель ні ча ем у роз ных 

пра ек тах, на прык лад, у кон кур се на ву ко вых 

ра бот «По шук». Так са ма за шко лай за ма ца-

ва ны вуч ні, якія зна хо дзяц ца на да маш нім 

на ву чан ні. Ме на ві та ў мя не та кіх два.

Пра цоў ны дзень у ма ла до га спе цы я ліс-

та па чы на ец ца да во лі ра на, у во сем га дзін 

ра ні цы на стаў ні ца ўжо па він на зна хо дзіц-

ца на сва ім мес цы. Пад рых та ваць дош ку, 

рас клас ці па пар тах ат ла сы, карт кі, тэс ты, 

па ве сіць геа гра фіч ную кар ту...

— Сё ле та мне да лі клас нае кі раў ніц тва ў пя-

тым кла се. Па пра ца ваў шы з дзець мі яшчэ зу-

сім ня шмат, ра зу мею, што мне вель мі па шан-

ца ва ла. Пра вод жу з імі шмат ча су і ба чу, што 

ня ма спа ло ха ных ва чэй, яны мне да вяраюць. 

Школь ні кі ак тыў ныя, хо чуць да ве дац ца штось ці 

но вае, мая за да ча — не толь кі скі роў ваць іх у 

пра віль ны бок, але і аказ ваць псі ха ла гіч ную 

пад трым ку, бо не ўсе яны зна хо дзяц ца на ад-

ным уз роў ні ве даў, але, на пэў на, усе хо чуць 

ад чу ваць ся бе ад ноль ка ва доб ра ў ка лек ты ве. 

Да та го ж кож ны мае свой ха рак тар, і та му 

заў сё ды трэ ба знай сці пэў ны па ды ход. На стаў-

ні ку важ на ўба чыць гэ та яшчэ на па чат ко вым 

эта пе ра бо ты са школь ні ка мі, каб па да браць 

ме то ды ку вы кла дан ня ма тэ ры я лу. Так са ма я 

імк ну ся раз гле дзець у дзе цях па тэн цы ял. На-

прык лад, зай ма ю ся з хлоп чы ка мі і дзяў ча та мі 

алім пі яд ным ру хам, атрым лі ваю ад гэ та га за-

да валь нен не. А яшчэ лі чу, што ма ла дым спе-

цы я ліс там вель мі важ на звяр таць ува гу на тое, 

як пра віль на вес ці да ку мен та цыю, каб по тым 

бы ло менш пы тан няў і ня ўпэў не нас ці.

Ма рыя пе ра ка на на: са мае важ нае ў 

пра фе сіі — удзяч ныя во чы дзя цей і іх 

па ва га да на стаў ні ка. «Вель мі пры ем на, 

ка лі ў кан цы за ня ткаў яны ка жуць: «Дзя-

куй, Ма рыя Вя ча сла ваў на, што пра вя лі 

та кі ці ка вы ўрок», гэ та на дае сіл. Да рэ-

чы, пас ля ад пра цоў кі пе ра яз джаць ні ку ды 

не пла ную, тут мая сям'я, лю бі мая ра бо-

та, доб рыя ўмо вы для са ма рэа лі за цыі і 

жыцця».

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Фо та да дзе на ге ра і няй.

ЗА ЦІ КА ВІЦЬ БІЯ ЛО ГІ ЯЙ І ГЕА ГРА ФІ ЯЙ

• Да вед ка
Вы кон ва ю чы аба вяз кі на чаль ні ка ад-

дзе ла ідэа ла гіч най ра бо ты, куль ту ры 
і па спра вах мо ла дзі Ак цябр ска га рай -
вы кан ка ма Ка ры на КУР СЕ ВІЧ:

— Сё ле та ра ён атры маў 67 ма ла дых 
спе цы я ліс таў. У сфе ры аду ка цыі — 21, 
сель скай гас па дар кі — 19, ахо ве зда-
роўя — 10, куль ту ры — 6, ганд лю — 8, 
пра мыс ло вас ці — 3. Ім вы пла ча ны пад' ём-
ныя, да дзе на жыл лё па най ме або арэнд нае. 
У на шым ад дзе ле ство ра ны банк да ных 
ма ла дых спе цы я ліс таў і пра цоў най мо ла-
дзі, ар га ні за ва на ра бо та тэ ле фон най «га-
ра чай лі ніі», каб ака заць са дзей ні чан не ў 
вы ра шэн ні ак ту аль ных пы тан няў. Што год 
пра во дзім ана ліз ра та цыі ма ла дых спе-
цы я ліс таў, сё ле та за ма ца ван не ма ла дых 
кад раў скла ла 80,1 пра цэн та, у мі ну лым 
го дзе гэ ты па каз чык быў на ўзроў ні 79 пра-
цэн таў. Пры чы ны ад то ку ма ла дых спе цы-
я ліс таў роз ныя: пры зыў ва Уз бро е ныя 
Сі лы, пе ра раз мер ка ван не, па ступ лен не ў 
вы шэй шыя на ву чаль ныя ўста но вы, зме на 
мес ца жы хар ства і ін шыя.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

Што год пе рад па чат кам се зо на 

там на бі ра юць ах вот ных ва ўзрос-

це 15—19 га доў для пад рых тоў кі. 

Гэ та бюд жэт ная пра гра ма, якая 

да зва ляе на ву чац ца і ска каць 

бяс плат на. Ад нак на той мо мант 

на бор у та кую гру пу быў скон ча-

ны, прый шло ся па ча каць яшчэ год. 

Та кім чы нам у аэ ра клуб быў за лі-

ча ны толь кі ў 18 га доў. На ву чан не 

доў жы ла ся тры ме ся цы, пас ля ча-

го па пра гра ме трэ ба бы ло зра-

біць тры кант роль ныя скач кі, па 

якіх ін струк тар вы зна чае, ці вар та 

та бе за ста вац ца ў гэ тым спор це. 

Па мя таю, у на шай гру пе спа чат ку 

бы ло ка ля 40 ча ла век, але пас ля 

ад бо ру за стаў ся толь кі я.

Пер шая вы шы ня, якую ў адзі-

ноч ку ска ра юць па чат коў цы-

пара шу тыс ты, — 800 мет раў. Па-

сту по ва яна рас це, і ра зам з тым 

спарт сме ну ста но віц ца ця жэй 

кі ра ваць сва ім це лам пад час па-

лё ту. Зы хо дзя чы з та го, якія вы-

ні кі — як ідзе ад дзя лен не ад са-

ма лё та, ці ста біль на ад бы ва ец ца 

па дзен не, — ін струк тар вы ра шае, 

ці ра біць «пе ра сад ку» на ін шы тып 

па ра шу та. Спа чат ку спарт сме ны 

вы кон ва юць скач кі з «Юні ё рам», 

по тым з «Д1-5У», да лей пе ра хо-

дзяць на «П1-У», а пас ля — на 

спар тыў нае «Кры ло». У апош ня-

га ін шыя ха рак та рыс ты кі: ён на-

шмат хут чэй лё тае і вер ты каль на, 

і га ры зан таль на, хут чэй рас кры-

ва ец ца, да зва ляе ра біць роз ныя 

ці ка выя эле мен ты. Да рэ чы, Рас-

ці слаў «пе ра сеў» на яго яшчэ тры 

га ды та му.

— Хут касць воль на га па дзен-

ня — 180-200 кі ла мет раў у га дзі ну. 

Вы кон ваю скач кі як у адзі ноч ку, 

так і з на пар ні кам. На сён ня іх ужо 

больш за 400. Са мы за па мі наль-

ны — з вы шы ні 3500 мет раў. Ад-

чу ван ні, якія атрым лі ва еш пад час 

па лё ту, не маг чы ма пе ра даць сло-

ва мі. Быц цам лу на еш над аб ло ка-

мі. Та ды ска чок доў жыў ся амаль 

хві лі ну, у той час як звы чай на — 

не больш за 20 се кунд. У па лё це 

ду маю ў пер шую чар гу пра бяс пе-

ку, бо трэ ба заў сё ды кант ра ля ваць 

вы шы ню. Ці ка ва, што толь кі пас ля 

та го, як на ра хун ку з'я ві лі ся пер-

шыя 200 скач коў, страх вы шы ні 

або не ча га ін ша га стаў пра хо дзіць, 

за раз уво гу ле ні я ка га хва ля ван-

ня. Ба яц ца — нар маль на, але не 

трэ ба гэ та му па чуц цю да зва ляць 

адоль ваць вас.

Акра мя Брэс та, Рас ці слаў ска-

каў з па ра шу там на спа бор ніц-

твах і па ка заль ных вы ступ лен нях 

у Ма ла ры це, Жа бін цы, Коб ры не, 

Ка мен цы, Ра га чо ве, Баб руй ску, 

Ві цеб ску. У дзень больш во пыт-

ным спарт сме нам мож на ска каць 

з па ра шу там да пя ці-шас ці ра зоў. 

Ад нак ка лі гэ та ро біць па чат ко-

вец — не больш за адзін.

— Шчы ра ка жу чы, ні ра зу не ба-

чыў тых, ка му скач кі з па ра шу там 

не спа да ба лі ся. Ка лі вы ўжо ра шы-

лі ся на гэ та, ні пра што не ду май це, 

прос та дзей ні чай це. Мы з сяст рой 

аб сва іх пер шых скач ках баць кам 

на ват не рас каз ва лі. Ім бы ло не-

зра зу ме ла, на вош та нам та кое не 

вель мі бяс печ нае хо бі. У нас ёсць 

і ма лод шая сяст ра Ма ша, ня даў на 

мы з Крыс ці най зра бі лі ёй па да ру-

нак на дзень на ра джэн ня — яна 

ўпер шы ню скок ну ла з па ра шу там 

у тан дэ ме з ін струк та рам. Гэ та быў 

сюр прыз, ён яе вель мі па ра да ваў. 

Уво гу ле па ра шут ны спорт — гэ та 

заў сё ды пры ліў па зі тыў ных эмо цый. 

Ка лі вы кон ва ем но выя эле мен ты з 

ін шы мі спарт сме на мі, ра ду ем ся, як 

дзе ці. Да та го ж у аэ ра клу бе зна хо-

дзіш бліз кіх па ду ху лю дзей, та му 

наш ка лек тыў — як ад на вя лі кая 

сям'я. Не за дум ва ю ся пра тое, каб 

кі даць гэ тую спра ву. Ста но віц ца не 

па са бе, ка лі з-за пэў ных аб ста він 

да во дзіц ца пра пус ціць скач кі з па-

ра шу там. Мой са мы доў гі пе ра пы-

нак — паў го да. Бы ло вель мі цяж ка, 

ха це ла ся хут чэй на вы шы ню.

Двац ца ці га до вая Крыс ці на па-

ча ла зай мац ца па ра шут ным спор-

там тры га ды та му. Так са ма, як і 

брат, пад час ву чо бы ва ўні вер сі тэ-

це (за раз су раз моў ні ца — на стаў-

ні ца па чат ко вых кла саў).

— Ён пра па на ваў скок нуць у 

тан дэ ме з ін струк та рам, я па га-

дзі ла ся. Мая пер шая ско ра ная вы-

шы ня — 2750 мет раў. Ад чу ван ні на 

ёй бы лі не ве ра год ныя. Ня дзіў на, 

што ўсе, хто хо дзіць у аэ ра клуб, 

ска каць хо чуць мно га і час та. Ка лі 

ста іць доб рае на двор'е і ёсць па-

лі ва для са ма лё та, — ты ля ціш, 

пры зям ляеш ся, ху цень ка бя жыш 

уклад ваць па ра шут, каб па спець да 

чар го ва га ўзлё ту. На сён ня ў мя не 

больш за 120 скач коў, звы чай на 

раб лю іх з вы шы ні 1200—1400 мет-

раў. Мож на ўзяць і больш вы со кую, 

каб доб ра ад чуць па ток па вет ра, 

рас сла біц ца. Са мая вя лі кая вы-

шы ня адзі ноч на га скач ка — 1700 

мет раў. Як за раз па мя таю: увер се 

со ней ка, аб ло кі як ва та, і ты ў іх 

быц цам пра валь ва еш ся...

Кож ны ска чок ін ды ві ду аль ны, 

аба вяз ко ва не чым ад роз ні ва ец ца 

ад ін шых, ка жа су раз моў ні ца. Са-

мы не за быў ны, які пры нёс шмат 

ад рэ на лі ну, ад быў ся ў Крыс ці ны, 

ка лі яна пе ра хо дзі ла на спар тыў ны 

па ра шут «Кры ло».

— Там, на вы шы ні, вель мі трэс-

лі ся но гі, а ка лі пры зям ля ла ся — 

уся ка ла ці ла ся ад шчас ця, дры жаў 

го лас. А на зям лі ка ман да кры ча ла 

«Ура! Пе ра сад ка!» Та ды ска ка ла 

не ў адзі ноч ку, а з парт нё рам, — 

та кая гру па з двух або трох ча ла-

век на зы ва ец ца фар ма цы яй. З ёй 

мож на вы кон ваць роз ныя кам бі на-

цыі эле мен таў: на блі жац ца і ад да-

ля цца адзін ад ад на го, тры мац ца 

за ру кі, по тым ад на ча со ва ад кры-

ваць па ра шу ты і ад ра зу ўзні мац ца 

вы шэй. Ад чу ван ні не ве ра год ныя, 

бо трэ ба ава ло даць не толь кі сва ім 

це лам, але і ад чу ваць на пар ні ка, 

быць у тан дэ ме, да та го ж, «увай-

сці» ў па ток вет ру, да ве рыц ца яму, 

што ча сам бы вае ня лёг ка.

Крыс ці на пры зна ец ца, што хва-

ля ван не пад час скач коў пры сут ні-

чае заў сё ды, ін шым ра зам на ват 

у май строў спор ту, бо ўсё ж та кі 

спорт — эк стрэ маль ны.

— Я яшчэ той па ні кёр! Але на-

ват ка лі ўзнік нуць праб ле мы з рас-

крыц цём асноў на га па ра шу та на 

вы шы ні, дзя куй Бо гу, ёсць за па сны, 

які мне яшчэ не да во дзі ла ся вы ка-

рыс тоў ваць. За дзень да скач коў 

у па ра шу тыс таў ёсць аба вяз ко-

вая па пя рэд няя пад рых тоў ка: мы 

пра хо дзім «ад чэп кі» (пэў ны на бор 

дзе ян няў пры эк стрэ маль най сі туа-

цыі, якая мо жа зда рыц ца ў не бе), 

зай ма ем ся ўклад кай па ра шу таў. 

Бо ў пер шую чар гу наш спорт — 

гэ та пра бяс пе ку, а ўжо по тым пра 

якасць і коль касць скач коў. На-

прык лад, яшчэ на зям лі пра га вор-

ва ем і пра пра цоў ва ем, як бу дзем 

дзей ні чаць, ка лі з ран ца не вый шаў 

ку пал па ра шу та. Уво гу ле, пры зям-

ліц ца ка ля ка на вы або ле су — звы-

чай ная сі ту а цыя. Зда ра ла ся і за-

крут ка стро паў па ра шу та, але гэ та 

не страш на. Да рэ чы, роз ныя чэм-

пі я на ты і аб лас ныя спа бор ніц твы 

пра хо дзяць да во лі час та, і ўсе яны 

для нас, спарт сме наў, вель мі ці ка-

выя. З апош ня га — удзел у Куб ку 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь па па ра шут на-

ат ле тыч ным мна га бор'і.

Што год па ра шу тыс ты пра хо-

дзяць мед ка мі сію, не ка то рыя не 

атрым лі ва юць да звол на да лей-

шыя за ня ткі па ста не зда роўя і та-

му сы хо дзяць са спор ту. Так са ма 

пе рад кож ным се зо нам трэ ба зда-

ваць за лі кі і нар ма ты вы. Да дзяў-

чат, якіх у аэ ра клу бе мен шасць, 

прад' яў ля юц ца тыя ж па тра ба ван-

ні, што і да хлоп цаў.

— Стра ху не прай сці мед ка мі-

сію не бы ло ні ко лі, бо зда роўе ў 

мя не вель мі доб рае. Уво гу ле са ма 

па са бе я спрыт ная дзяў чы на. Да 

за хап лен ня скач ка мі з па ра шу там 

зай ма ла ся, як і брат, пе ша ход ным 

ту рыз мам, на вед ва ла роз ныя гурт-

кі. Мне па да ба ец ца спра ба ваць 

неш та но вае. Ска жу шчы ра, кож-

ны год я вы ра шаю, за ста вац ца ў 

гэ тым спор це ці не, бо час та ад чу-

ваю хва ля ван не, та кі ў мя не тэм пе-

ра мент. Ну, і трэ ба а дда ваць яму 

шмат аса біс та га ча су. Ка лі з'я віц-

ца сям'я, ду маю, бу дзе ця жэй, але, 

з ін ша га бо ку, без скач коў так са ма 

су мую, та кі спорт дае мне ве ру ў 

ся бе, упэў не насць і ўсве дам лен не, 

што не кож ны мо жа зай мац ца ім, 

а я — змаг ла.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Фо та да дзе на ге ро я мі.

Ма рыя ДЗЕГ ЦЯ РО ВА з вёс кі Ла ма ві чы 

Ак цябр ска га ра ё на — ма ла ды спе цы я-

ліст, больш за год яна пра цуе на стаў-

ні цай у шко ле № 2 у ад най мен ным 

гар па сёл ку. У Бе ла рус кі дзяр жаў ны 

пе да га гіч ны ўні вер сі тэт імя Мак сі ма 

Тан ка на спе цы яль насць «Бія ло гія і 

геа гра фія» дзяў чы на па сту пі ла яшчэ 

ў 2013 го дзе, ад нак сы хо дзі ла ў ака-

дэ міч ны ад па чы нак у су вя зі з на ра-

джэн нем дзі ця ці, таму скон чы ла ВНУ 

толь кі ле тась.

АД НО «КРЫ ЛО» НА ДВА ІХ...

А яшчэ — знай сці да дзе так па ды ход

Дзяў чы на што раз ад пра цоў вае эле мен ты з ін струк та рам.
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