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Но вую фор му ў ра бо це пе ды ят-

раў па спра ба ва лі ў Грод не. Што 

з гэ та га атры ма ла ся?

Па куль га вор ка ідзе пра ад ну 

дзі ця чую ам бу ла то рыю ў ма ла дым і 

най буй ней шым мік ра ра ё не го ро да — 

Аль шан цы. Тут у якас ці экс пе ры мен-

та па спра ба ва лі ра бо ту пе ды ят рыч-

най ка ман ды.

Як рас ка за ла га лоў ны ўрач Гро-

 дзен скай дзі ця чай па лі клі ні кі 

№ 2 Жан на ЦЮЛЬ КІ НА, гэ та но ва-

 ўвя дзен не апраўд вае ся бе ў вя лі кім 

мік ра ра ё не, які хут ка рас це і дзе ад-

чу ва ец ца сур' ёз ная за гру жа насць 

пе ды ят раў. Так, у 2014 го дзе, ка лі 

ам бу ла то рыя ад кры ва ла ся, яна аб-

слу гоў ва ла 2300 дзя цей, а ця пер 

коль касць ма лень кіх па цы ен таў вы-

рас ла да 9373.

— Мы вы ра шы лі на эта пе пер ша с-

най да па мо гі, мак сі маль на на блі жа-

най да мес ца жы хар ства па цы ен-

таў, па спра ба ваць ра бо ту ка ман ды, 

у склад якой ува хо дзяць урач, мед-

сяст ра і па моч нік ура ча. Апош ні — 

гэ та фель чар, які част ку функ цый 

пе ды ят ра мо жа вы ка наць са ма-

стой на: пра вес ці пер ша сны агляд, 

зра біць ЭКГ, вы даць не аб ход ную 

да вед ку, на ве даць па цы ен та, ка ра-

цей ка жу чы, аку му ля ваць на са бе 

част ку ру цін най пра цы, — ка жа су-

раз моў ні ца.

Уся го ство ра ны дзве та кія ка-

ман ды, якія зна хо дзяц ца ў ка бі не це 

зда ро ва га дзі ця ці, што да зва ляе яму 

пра ца ваць у дзве зме ны. Кі раў ніц-

тва дзі ця чай па лі клі ні кі лі чыць, што 

экс пе ры мент мож на лі чыць уда лым і 

та кую прак ты ку ра бо ты трэ ба вы ка-

рыс тоў ваць у ам бу ла то ры ях но вых 

мік ра ра ё наў.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА.

Ка тэдж для дзі ця ча га 

до ма ся мей на га ты пу 

не толь кі пры го жы сам 

па са бе, але яшчэ і зна-

хо дзіц ца ў ма ляў ні чым 

мес цы. Тут і по ле, і лес, 

ка ля да ро гі су час ная кра-

ма, ёсць транс парт ная 

су вязь з го ра дам. Пас ля 

та го як бы лая тэ ры то-

рыя Гро дзен ска га ра ё на 

ўвай шла ў склад го ра да, 

тут па ча ла ся ак тыў ная 

за бу до ва. Адзін з гэ тых 

да моў па ву лі цы Ма ла дой 

вы ку піў для гэ тай сям'і 

«Бе ла рус банк».

У ад мі ніст ра цыі Каст рыч-

ніц ка га ра ё на Грод на ад зна-

ча юць, што та кі па да ру нак 

бан кі раў вель мі свое ча со вы. 

Бы ло вы ра ша на пе ра даць 

яго сям'і Ма рыі і Іва на Най-

даў, якія ра зам з два і мі ўлас-

ны мі вы хоў ва юць 14 пры ём-

ных дзя цей і яшчэ ад на го 

ўсы на ві лі. Да гэ туль вялікая 

сям'я жы ла ў шас ці па ка ё-

вай га рад ской ква тэ ры, але 

мес ца на ўсіх ужо не ха па ла, 

бы ло вель мі цес на. Ця пер 

ёсць у іх су час ная пра стор-

ная кух ня, вя лі кая гас цёў ня, 

па кой для гуль няў, два сан-

вуз лы з ду шам, спаль ні для 

дзя цей, па кой пад гар дэ роб. 

По бач з ка тэ джам лаз ня. 

Не так даў но прад стаў ні кі 

та го ж «Бе ла рус бан ка» па-

да ра ва лі дзі ця чую пля цоў ку. 

У дво ры ку баць кі ста вяць не-

вя лі кую па лат ку для гуль няў. 

Тут ба вяц ца ма лод шыя дзе-

ці, ста рэй шым ёсць ра бо та 

по бач з Іва нам Ана то ле ві чам. 

У ка тэ джы вя дуц ца апош нія 

пры га та ван ні да ўра чыс тас ці, 

якія пры мер ка ва ны да  свя-

точ най пе ра да чы ім клю чоў 

ад до ма.

Ма рыя Фран цаў на пра-

во дзіць эк скур сію і рас каз-

вае, якую да па мо гу ака за лі 

спон са ры. На прык лад, прад-

пры ем ства «ЗОВ-мэб ля» 

аб ста ля ва ла кух ню, шэ фы з 

Гро дзен ска га ін сты ту та азот-

най вы твор час ці кан цэр на 

«Бел наф та хім» па да ра ва лі 

мэб ле выя гар ні ту ры. Дарэ-

чы, яны га то вы пад тры маць 

і ма раль на, па словах Ма рыі 

Фран цаў ны. Заў сё ды вы слу-

ха юць, да дуць па ра ду.

— Для нас гэ та вель мі 

важ на, бо ча сам пад трым ка 

не аб ход ная, каб прос та па-

раз маў ляць. Мы бя ром роз-

ных дзя цей, мно гія з псі ха-

ла гіч ны мі траў ма мі, хво рыя. 

Толь кі і ду ма еш: як іх вы ра та-

ваць? У цяж кія мо ман ты трэ-

ба ад чуць пад трым ку, па чуць 

доб рую па ра ду.

У сям'і Ма рыі Фран цаў ны 

вы хоў ва лі ся 24 дзі ця ці. Кож-

на му з іх ад да дзе на част ка 

ду шы і сэр ца.

— Не ка то рыя дзе ці праз 

пэў ны час вяр та юц ца ў свае 

бія ла гіч ныя сем'і. Так зда ры-

ла ся і з дзяў чын кай з ДЦП, 

ма ці якой бы ла па збаў ле на 

баць коў скіх пра воў. Але ўсё ж 

змаг ла знай сці ў са бе моц і 

вяр ну ла дачку. Та кая ж сі ту-

а цыя бы ла з хлоп чы кам, ма ці 

яко га пе ра ста ла піць і праз 

год за бра ла сы на. Я вель-

мі ца ню та кія мо ман ты — 

зна чыць, не ўсё стра ча на — 

і заў сё ды да па ма гаю та кім 

баць кам вяр нуць дзя цей, 

хоць гэ та вель мі ба лю ча: яны 

ўва хо дзяць у жыц цё, і раз віт-

вац ца з імі цяж ка, — ка жа 

пры ём ная ма ці.

Да рэ чы, усе дзе ці за вуць 

Ма рыю Фран цаў ну ма май. 

Не за леж на ад та го, коль кі га-

доў яны тут жы вуць. Пад час 

раз мо вы да жан чы ны раз-по-

раз пад бя га лі хлоп чы кі. Адзін 

пы таў ся, ці прый шоў час па лі-

ваць квет кі, дру гі — ці мож на 

па гу ляць з су се дам, а ма лая 

Ва ле рыя на огул не ады хо дзі-

ла ад ма ці. Ёй дня мі споў ні-

ла ся пяць га доў. А тры га ды 

та му, у та кі ж май скі дзень, яе 

і бра та Ілью з дзі ця ча га до ма 

ўзя ла да ся бе но вая ма ма. Іх

бія ла гіч ныя баць кі па збаў ле-

ны пра воў з-за асаб лі вас цяў 

раз віц ця. Ім цяж ка аб слу гоў-

ваць са міх ся бе, та му і дзе так 

змяс ці лі ў пры ту лак. З дзі ця-

ча га до ма ў трох га до вым 

уз рос це ў пры ём ную сям'ю 

тра пі лі двай нят кі Да ры юш і 

Мі ра слаў. Іх ма ці па мер ла, а 

дзед і дзядзь ка не маг лі спра-

віц ца з ма лы мі.

За раз гэ та рос лыя пры го-

жыя хлоп цы, здоль ныя і ка ву 

за ва рыць, і по суд па мыць, і з 

ра мон там да па маг чы. Да ры-

юш ма рыць стаць ма дэль е-

рам, а яго брат — аў та ме ха-

ні кам. Дзяў чат кі Юля і Да р'я 

вы бра лі пра фе сіі ў сфе ры 

па слуг — швач ка і цы руль ні-

ца. Ка лі ім споў ніц ца 18 га-

доў, яны бу дуць вы му ша ны 

пай сці з сям'і. Там, дзе бу дуць 

ву чыц ца, іх за бяс пе чаць ін-

тэр на там.

— Але мы не губ ля ем су вя-

 зі, — ка жа Ма рыя Фран цаў-

 на. — Не так даў но ад на з на-

шых вы ха ва нак вый шла за-

муж, мы ёй зра бі лі вя сел ле, 

яна па-ра ней ша му на зы вае 

мя не ма май, а яе муж лі чыць 

сва ёй це шчай. Яны пры яз-

джа юць да нас, бо і да рос лым 

дзе цям так са ма па трэб ныя 

кло пат, ува га. Пры яз джа юць 

і мае родныя дзе ці, у дач кі 

ўжо свая сям'я. На прык лад, 

на Вя лік дзень, Но вы год, 

8 Са ка ві ка, у Дзень Ма ці. Яны 

пры яз джа юць, каб па він ша-

ваць мя не, а я рых тую для іх 

па да рун кі.

Ра ней га рад скія ўмо вы не 

да зва ля лі пры няць ад ра зу ўсіх. 

Ця пер сям'я змо жа са брац ца 

ра зам у вя лі кім до ме, дзе па-

 ну юць цяп ло і сяб роў ства. 

А яшчэ Ма рыя Фран цаў на і яе

муж пла ну юць за пра сіць у 

гос ці та кія ж сем'і з ін шых аб-

лас цей. Гэ та вель мі важ на — 

быць ра зам, дзя ліц ца во-

пы там і су мес на вы ра шаць 

праб ле мы. «А мо жа, да нас 

звяр нуц ца і тыя, хто так са ма 

мае на мер узяць з пры тул ку 

дзя цей, — раз ва жае пры ём-

ная ма ці. — Яны маг лі б па гля-

дзець, як мы жы вём, і зра біць 

свой гу ман ны вы бар».

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

У Гро дзен скім дзяр жаў ным пра-

фе сій ным тэх на ла гіч ным ка ле джы 

ства ра ец ца рэ сурс ны цэнтр, дзе 

змогуць прак ты ка вац ца бу ду чыя 

кухары і кан ды та ры. Но вая су час ная 

ба за да зво ліць вес ці пад рых тоў ку 

на ву чэн цаў ін шых уста ноў па гэ тых 

спе цы яль нас цях, а так са ма па вы-

шаць ква лі фі ка цыю ўсім ра бот ні кам 

да дзе на га на прам ку.

Мяр ку ец ца, што рэ сурс ны цэнтр пач не 

дзей ні чаць у но вым на ву чаль ным го дзе. 

Але і цяпер ві даць, што двух па вяр хо вая 

пры бу до ва амаль поў нас цю га то вая, за-

ста ец ца толь кі ўста на віць не аб ход нае аб-

ста ля ван не для ку лі нар ных ла ба ра то рый. Як 

рас ка заў ды рэк тар ка ле джа Ле а нід БЯ ЛЕЙ, 

гэ та ра бо та вя дзец ца, ужо аб' яў ле ны тэн дар 

на за куп ку.

— Мы ба чым вя лі кую за па тра ба ва насць та-

кіх спе цы я ліс таў, як кухар і кан ды тар. Апош нім 

ча сам у рэ гі ё не ак тыў на ад кры ва юц ца аб' ек ты 

гра мад ска га хар ча ван ня, і там па трэб ны кад ры. 

Па пу ляр насць пра фе сіі ві даць і па кон кур се ў 

наш ка ледж, у мі ну лым го дзе кон курс на спе-

цы яль насць «Гра мад скае хар ча ван не» склаў 

больш за тры ча ла ве кі на мес ца, а каб яго прай-

сці, ся рэд ні бал атэс та та па ві нен быць не ні жэй-

шы за сем, — ад зна чыў Ле а нід Іо сі фа віч.

У ка ле джы на бі ра юць ча ты ры гру пы куха-

раў — гэ та 110 ча ла век. А ўся го тут зай ма юц ца 

650 на ву чэн цаў з усёй воб лас ці. Мож на ска-

заць, што рэ сурс ны цэнтр ство ра ны на да во лі 

тры ва лай на ву чаль най ба зе. Тут рых ту юць 

вы со ка пра фе сій ных спе цы я ліс таў. Аб гэ тым 

свед чаць і да сяг нен ні на шмат лі кіх кон кур сах —

як рэс пуб лі кан скіх, так і між на род ных.

— Во пыт удзе лу ў кон кур сах вель мі ка-

рыс ны для на ву чэн цаў, май строў вы твор ча га 

на ву чан ня, пе да го гаў. Гэ та доб ры ім пульс у 

са ма ўдас ка на лен ні, по шу ку но ва га, маг чы-

масць па зна ё міц ца з су свет ным во пы там, — 

лі чыць на мес нік ды рэк та ра па ву чэб най ра-

бо це Іры на БРУШ КО. — А ка лі ў 2014 го дзе 

Бе ла русь да лу чы ла ся да між на род на га ру ху 

WоrldSkіlls, які па пу ля ры зуе ра бо чыя пра фе-

сіі праз кон кур сы пра фе сій на га май стэр ства, 

на шы на ву чэн цы ад ра зу ўклю чы лі ся ў спа-

бор ніц тва.

І вы ні кі не пры му сі лі доў га ся бе ча каць. 

У ка ле джы па пра ве га на рац ца сва ёй «за ла той»

Зла тай Шпак, якая атры ма ла пе ра мо гу на рэс-

пуб лі кан скім эта пе прэ стыж на га кон кур су ў на-

мі на цыі «Кан ды тар скае мас тац тва» і тра пі ла 

ў склад на цы я наль най ка ман ды на між на род-

ным чэм пі я на це, які пра хо дзіў у Араб скіх Эмі-

ра тах у 2017 го дзе. За да сяг нен ні яна сё ле та 

ўвай шла ў лік адо ра ных на ву чэн цаў і сту дэн-

таў, якія атры ма лі пад трым ку спе цы яль на га 

фон ду Прэ зі дэн та. Так са ма вар та ад зна чыць 

пос пе хі бу ду чых кан ды та раў на між на род ным 

чэм пі я на це кан ды тар ска га май стэр ства «Арт-

клас» 2017 го да. За ла тыя ме да лі атры ма лі 

ад ра зу два на ву чэн цы ка ле джа — Аляк сей 

Ку рыль чык (ра бо та з ша ка ла ду) і Іры на 

Лу ка шун (мас тац кая на рэз ка га род ні ны 

і са да ві ны). А ўжо сё ле та пры зё рам на 

між на род ным кон кур се ў Вар ша ве ста-

ла Аляк санд ра Ва сіль чык, якая зра бі ла 

са лод кую кам па зі цыю з ша ка ла ду «Цу-

доў нае да лё ка».

— Мы рых ту ем не толь кі кухараў і кан-

ды та раў, — тлумачыць Ле а нід Бя лей. —

У ка ле джы ёсць маг чы масць на быць пра-

фе сію бар ме на, афі цы ян та, пра даў ца, 

кант ра лё ра-ка сі ра. На ву чан не мож на пра-

цяг ваць на ўзроў ні ся рэд няй спе цы яль най 

аду ка цыі і за сво іць пра фе сіі та ва ра ве да, 

тэх ні ка-тэх но ла га.

Да рэ чы, з ад крыц цём рэ сурс на га цэнт ра ў 

тэх на ла гіч ным ка ле джы мо гуць па вы сіць ква-

лі фі ка цыю ра бот ні кі сфе ры гра мад ска га хар-

ча ван ня і ганд лю, а бес пра цоў ныя — на быць 

спе цы яль насць. Та кі да га вор ёсць з га рад скім 

Цэнт рам за ня тас ці. Пла ну ец ца па шы рыць ра-

бо ту кан ды тар ска га цэ ха і рэа лі зоў ваць пра-

дук цыю ў го ра дзе. Аб тым, што тут з та кой за-

да чай спра вяц ца, су мня вац ца не пры хо дзіц ца. 

Боль шасць на ву чэн цаў не прос та пра хо дзяць 

прак ты ку, а ўлад ка ва ны на пра цоў ныя мес цы 

з за ра бот най пла тай, што свед чыць аб іх пра-

фе сі я на ліз ме.

Да рэ чы, у но вым рэ сурс ным цэнт ры раз-

мяс ці лі ся не толь кі ка бі не ты для ву чо бы і ла ба-

ра то рыі гра мад ска га хар ча ван ня. Тут яшчэ па-

су час на му аб ста ля ва ны біб лі я тэ ка, лін га фон-

ны ка бі нет, ёсць тан ца валь ная за ла. Пры ем на 

ўраж ва юць вя лі кія «фран цуз скія» вок ны, якія 

ад кры ва юць пры го жую га рад скую па на ра му, 

у тым лі ку і 9-па вяр хо вы ін тэр нат ка ле джа. 

Кож ны, хто пры яз джае на ву чо бу ў Грод на, 

зна хо дзіць у ім кам форт нае жыл лё.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ



На ва сел леНа ва сел ле  

ІВАН, МА РЫЯ І ІХ «КАМАНДА»
Дзіцячы дом сямейнага тыпу атры ма ў но вы ад рас у ка тэдж ным па сёл ку

Аду ка цыяАду ка цыя   КА ЛЕДЖ 
ЗА ПА ТРА БА ВА НЫХ ПРА ФЕ СІЙ

Ма рыя НАЙ ДА з дзецьмі.

Но вае месца жыхарства для дзіцячага дома сямейнага тыпу.


