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У Мін ску пад ве дзе ны вы ні кі Рэс пуб лі кан ска га кон-

кур су дзі ця ча га вы яў лен ча га мас тац тва «Свет ма і мі 

ва чы ма» для дзя цей-сі рот і дзя цей з ін ва лід нас цю.

Кон курс пра хо дзіў у рам ках пра гра мы Бе ла рус ка га дзі-

ця ча га фон ду «Юныя та лен ты».

— На наш по гляд, са мае каш тоў нае ў ра бо тах, прад стаў-

ле ных на кон курс, — шчы расць, — лі чыць ды рэк тар РГА 

«Бе ла рус кі дзі ця чы фонд» Аляк сандр ТРУ ХАН.— У гэ тых 

ра бо тах і ра дасць, і да бры ня, і ўмен не ба чыць пры го жае, чэр-

паць у ім на тхнен не і энер гію. Та кі кон курс — маг чы масць 

для нас, да рос лых, уба чыць свет дзі ця чы мі ва чы ма.

У склад жу ры ўва хо дзі лі вя до мыя мас та кі, мас тацт ва-

знаў цы і бло ге ры. Парт нё ра мі кон кур су ста лі ААТ «БПС-

Ашчад банк», кам па нія «MasterCard» і прад пры ем ства «Ко-

ка-ко ла Беў ры джыс Бе ла русь».

— Я ўра жа ны тым, што атры маў трэ цяе мес ца, — га во-

рыць Ні кі та РА ГАЎ ЦОЎ, удзель нік кон кур су. — Ву чу ся 

ў Ма гі лёў скім дзяр жаў ным эка на міч ным пра фе сій на-тэх-

ніч ным ка ле джы, мая бу ду чая пра фе сія не мае ні я ка га 

да чы нен ня да вы яў лен ча га мас тац тва. Ад ной чы зай шоў у 

ка бі нет да на ша га вы клад чы ка пад час ней ка га твор ча га 

ха о су, спы таў у дзя цей, што яны тут ро бяць, — ака за ла ся, 

ма лю юць. За стаў ся па гля дзець, па спра ба ваў і ся бе. На ша 

вы клад чы ца Да ну та Чэх-Аст ра шэў ская за ўва жы ла, што ў 

мя не ёсць здоль нас ці. Вось і пра па на ва ла паў дзель ні чаць у 

кон кур се. Ця пер вось ха джу ма ля ваць у май стэр ню кож ны 

ты дзень. Сам у шо ку!

У кон кур се бра лі ўдзел дзе ці і пад лет кі ад 10 да 18 га доў, 

якія за ста лі ся без апе кі баць коў або ма юць аб ме жа ва ныя 

маг чы мас ці. Кон курс пра хо дзіў са снеж ня 2018 го да да 

са ка ві ка 2019-га ў дзвюх на мі на цы ях — жы ва піс і гра фі ка. 

Уся го ў ім пры ня ло ўдзел ка ля 500 дзя цей з роз ных рэ гі ё наў 

Бе ла ру сі. У вы ні ку жу ры вы зна чы ла 19 пе ра мож цаў — яны 

атры ма лі дып ло мы і мас тац кія пры ла ды для твор час ці. 

Яшчэ 21 удзель нік уз на га ро джа ны па мят ны мі па да рун ка мі 

ад чле наў жу ры.

Але са мым каш тоў ным па да рун кам ста ла вы стаў ка. 

Со рак ра бот пе ра мож цаў і ўдзель ні каў кон кур су мож на 

ўба чыць у На цы я наль ным гіс та рыч ным му зеі да 23 кра-

са ві ка.

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

Пе ра мож цы кон кур су — на ву чэн цы Ма гі лёў ска га дзяр жаў на га 
эка на міч на га пра фе сій на-тэх ніч на га ка ле джа з вы клад чы цай 

Да ну тай ЧЭХ-АСТ РА ШЭЎ СКАЙ.

Кон курсКон курс

ШЧЫ РЫ ПОГЛЯД

У ЧЫМ НЕ БЯС ПЕ КА
Стра та баць коў лi чыц ца ад ной 

з са мых цяж кiх траў маў. Дзе цi, у 

якiх псi хi ка больш-менш моц ная i 

зда роўе да зва ляе, пры ўме лым па-

ды хо дзе пры ём ных баць коў мо гуць 

пе ра жыць пер шую траў му. Але ад-

наў лен не псi хi кi пра хо дзiць знач на 

больш цяж ка, ка лi траў му стра ты 

дзi ця атрым лi вае паў тор на.

— Уя вi це са бе, што вы зла-

ма лi ру ку, — га во рыць На дзея 

ЧЫР КО ВА, пе да гог-псi хо лаг 

На цы я наль на га цэнт ра ўсы наў-

лен ня. — Пра цэс ад наў лен ня маг-

чы мы. Прай шоў час, ру ка за жы ла, 

вы прай шлi курс рэ абi лi та цыi. I тут 

раз — на тым жа мес цы ру ка зноў 

зла ма ла ся. Вы нiк — за жыў лен не 

бу дзе пра хо дзiць цяж ка, i на гэ та 

спат рэ бiц ца больш ча су. З псi хi-

кай пра цэ сы «за жыў лен ня» яшчэ 

больш скла да ныя.

Ад наў лен не да ве ру да лю дзей, 

жыц ця i све ту ў дзя цей пра хо дзiць 

па сту по ва i да во лi па воль на пас ля 

атры ман ня пер шай траў мы. Ка-

лi ж здрад нiц тва паў та ра ец ца — 

на ступ ствы мо гуць быць вель мi 

тра гiч ныя. Пры та кiм раз вiц цi па-

дзей пер шая i га лоў ная не бяс пе-

ка — гэ та па вы шэн не схiль нас цi 

да су iцы ду.

— Са май скла да най лi чыц ца сi-

ту а цыя, ка лi баць кi вы ра ша юц ца на 

ад мо ву пад час ува хо джан ня дзi ця цi 

ў пад лет ка вы ўзрост, — рас каз вае 

На дзея Чыр ко ва. — Гэ ты пе ры яд 

цяж ка пе ра адоль ва юць ма ла дыя 

лю дзi на ват з па спя хо вых сем' яў, 

дзе ўваж лi выя i кла пат лi выя баць-

кi. Пад час пе ра ход на га ўзрос ту 

ад бы ва ец ца гар ма наль ная, фi зiч-

ная i псi ха ла гiч ная пе ра бу до ва, ка-

лi ма ла дыя су мня ва юц ца ва ўсiм. 

А тут да гэ та га да да ец ца здра да 

блiз кiх, якiя не каль кi га доў за пар 

да каз ва лi, што iм мож на да вя раць, 

што свет — не ва ро жы... У та кой 

сi ту а цыi не кож ны зда ро вы змо жа 

вы ста яць, не тое, што траў ма ва-

нае дзi ця.

Яшчэ ад на не бяс пе ка та кiх па-

дзей у жыц цi сi рот — з'яў лен не ў iх 

дэ вi янт ных па во дзiн. А гэ та азна чае 

схiль насць да роз на га ро ду за леж-

нас цяў, на прык лад, ал ка голь най цi 

нар ка тыч най, да ба дзяж нiц тва, да 

здзяйс нен ня роз ных зла чын стваў.

— Але са мае крыўд нае, што дзi-

ця сы хо дзiць у со цы ум без ве ры ў 

сям'ю, без яе пад трым кi, — да дае 

спе цы я лiст. — У та кiх лю дзей быц-

цам бы ня ма ўнут ра най асно вы, 

фун да мен та... Яны час та ста но вяц-

ца ах вя ра мi пе да фi лаў i зла чын-

цаў, якiя знi шча юць цi пад аў ля юць 

iх унут ра ную асо бу.

ПРА ДА ВЕР I НЕ ДА ВЕР
Каб зра зу мець, што ад бы ва-

ец ца з дзець мi, якiя за ста лi ся без 

апе кi баць коў, трэ ба ве даць сут-

насць тэ о рыi пры хiль нас цi. Пры-

хiль насць — гэ та та кая ня бач ная 

нiт ка, якая звяз вае ма цi i дзi ця.

— Су вязь па мiж ма цi i дзi цем 

вель мi моц ная, — тлу ма чыць На-

тал ля ГЕН ЦА ЛЕ ВА, пе да гог-псi-

хо лаг На цы я наль на га цэнт ра 

ўсы наў лен ня. — Ма лое цал кам 

за ле жыць ад ма цi, якая ў iдэа ле 

за да валь няе фi зiч ныя, псi ха ла-

гiч ныя i эма цы я наль ныя па трэ бы 

дзi ця цi.

Пры хiль насць з'яў ля ец ца з 

па чат кам фар мi ра ван ня пло да. 

I пер шы кры зiс уз нi кае ў но ва на-

ро джа на га, ка лi ён па кi дае звык-

лае ася род дзе, у якiм зна хо дзiў ся. 

Не маў ля па чы нае са ма стой на ды-

хаць кiс ла ро дам, яму трэ ба па-iн-

ша му хар ча вац ца, яно мо жа ад-

чу ваць хо лад, го лад, дыс кам форт. 

Усё не так, як ва ўлон нi ма цi. I гэ та 

стрэс. Па чуц цё бяс пе кi вель мi важ-

нае для ча ла ве ка, i яно ады гры вае 

вы ра шаль ную ро лю ў фар мi ра ван нi 

да ве ру да жыц ця. Да вер фар мi ру-

ец ца ў ма цi на ру ках. Ка лi бяс пе ка 

iс нуе ў ад но сi нах па мiж ма май i дзi-

цем, то яна фар мi руе ба за вы да вер 

да да рос лых. Ад ра зу — гэ та баць кi, 

по тым — блiз кае ася род дзе.

— Гэ та не звы чай нае раз вiц-

цё да ве ру да све ту мож на ўба-

чыць i збо ку, — га во рыць спе цы-

я лiст. — Спа чат ку не маў ля жы ве 

быц цам бы на ру ках у ма цi, по тым 

на ка ле нях, по тым — гу ляе по руч, 

i толь кi пас ля ўсё больш смя лее i 

та ды ад да ля ец ца ад ма цi. Да вер 

па чы на ец ца з мат чы ных рук i раз-

вi ва ец ца па воль на, раў на мер ны мi 

i не вя лi кi мi кро ка мi. Ка лi дзi ця па-

чы нае на вед ваць са док, ме жы яго 

да ве ру ўсё больш па шы ра юц ца, 

як i ў шко ле. Ка лi ўсё ад бы ва ец ца 

так, як трэ ба, ча ла век ад чу вае ся-

бе ўпэў не ным i ўмее да ся гаць сва iх 

мэт. Чым больш да ве ру — тым вы-

шэй мэ ты. Та кая асо ба не ба iц ца 

жыць, ад чу вае ўнут ра ную апо ру, 

якую да ла яшчэ тая дзi ця чая пры-

хiль насць.

У дзi ця цi з не ўлад ка ва най сям'i 

дэ фар ма цыя пры хiль нас цi ад бы-

ва ец ца ўжо на па чат ко вых эта пах. 

Ма цi не свое ча со ва за да валь няе 

па трэ бы не маў ля цi. Да вер да све ту 

па ру ша ны, дзi ця не ад чу вае ся бе ў 

бяс пе цы.

— Мы за бi ра ем ма лень ка га 

ча ла ве ка ўжо з па ру ша най пры-

хiль нас цю i змя шча ем у iн шую 

сям'ю, — рас каз вае На тал ля Ген-

ца ле ва. — Но выя баць кi па сту по ва 

да каз ва юць ма ло му, што свет не 

та кi дрэн ны i ў iм мож на iс на ваць, 

што да рос лым мож на да вя раць, а 

ён, хоць i ма лы, але вель мi важ ны 

ча ла ве чак на гэ тым све це. Але...

Ка лi ма цi-ўсы на вi цель ус кла дае 

на ся бе гэ ту ро лю, яна вель мi стам-

ля ец ца. Быць усы на вi це лем — гэ та 

вель мi за трат ная эма цы я наль ная 

ро ля. Адап та цыя дзi ця цi ў но вай 

сям'i i но вая пры хiль насць фар мi-

ру ец ца на пра ця гу з года да пя цi 

га доў. За гэ ты час, ка лi ўсы на вi-

це лi не бу дуць кла па цiц ца аб са бе 

i аб сва iм эма цы я наль ным ста не, 

то прос та вы га раць. Ужо i дзi ця, 

зда ец ца, па чы нае да вя раць сва-

iм да рос лым, а ма цi ўжо нi чо га 

не мо жа i не хо ча, бо пе ра га рэ ла. 

У та кiм ста не яна па дае за яву на 

ад ме ну ўсы наў лен ня. У вы нi ку ста-

рая траў ма ма ло га аб васт ра ец ца, 

дзi ця ўпэў нi ва ец ца, што да рос лым 

да вя раць нель га. Увесь свет для 

яго ста но вiц ца ва ро жы. I не важ-

на, у якiм уз рос це ма лое атры ма-

ла паў тор ную траў му — усе яе бы-

лыя сiмп то мы ўспых нуць з но вай, 

больш раз бу раль най сi лай.

— Ка лi пры хiль насць па ру ша-

на, то но вую сфар мi ра ваць вель мi 

скла да на, — тлу ма чыць спе цы я-

лiст. — Але! Асо ба ча ла ве ка шмат-

гран ная, мозг — вель мi ра зум ны, i 

ён час та да па ма гае ў та кiх сi ту а цы-

ях. На прык лад, уклю чае ме ха нiзм 

вы цяс нен ня, ка лi ўспа мi ны за над та 

траў ма тыч ныя. Ёсць дзе цi, якiя пе-

ра жы ва лi i па ча ты ры здра ды з бо-

ку да рос лых, але iм усё роў на ўда-

ло ся адап та вац ца, атры маць год-

ную аду ка цыю i ства рыць сям'ю.

ЦI МОЖ НА 
ГЭ ТА ПРА ДУ ХI ЛIЦЬ?

Жан чы на ма ры ла аб дзi ця цi. Яна 

на ра дзi ла ся ў шмат дзет най сям'i i 

та му для яе бы ло на ту раль ным i 

важ ным рэа лi за ваць ся бе як ма цi. 

Ужо бу ду чы за му жам, яна да ве да-

ла ся, што не мо жа мець дзя цей. 

З му жам прай шлi ўсё: i скла да нае 

ля чэн не, i ня ўда лыя спро бы ЭКА. 

Вы ра шы лi ўда ча рыць дзяў чын ку. 

I вось, ка лi, зда ец ца, ма ра здзейс-

нi ла ся, неш та пай шло не так. Усё, 

што да гэ та га ўяў ля ла са бе жан чы-

на: жыц цё з дзi цем, блiз кiя ад но сi-

ны з му жам, — ака за ла ся iлю зi яй. 

Да гля даць ма лое бы ло вель мi скла-

да на, муж не да па ма гаў, час та з'яз-

джаў у пра цяг лыя ка ман дзi роўкi. 

Жан чы на ад чу ва ла ся бе пры вя за-

най да гэ тай дзяў чын кi. Род ныя не 

ра зу ме лi яе па кут i стом ле нас цi. 

У вы нi ку, ка лi муж вяр таў ся да до-

му, яна зры ва ла ся. У хут кiм ча се 

муж сы шоў. Жан чы на ста ла па тро-

ху вы пi ваць. Яна не ме ла зно сiн з 

iн шы мi ўсы на вi це ля мi, якiя маг лi б 

яе пад тры маць, i не звяр ну ла ся да 

спе цы я лiс таў па да па мо гу. Ка лi ж 

да ве да ла ся, што яе бы лы муж ажа-

нiў ся i ў яго на ра дзi ла ся дзi ця, то 

больш не стрым лi ва ла ся бе. На 

ад ме ну ўсы наў лен ня па да лi да ку-

мен ты ор га ны апе кi. Жан чы ну па-

зба вi лi баць коў скiх пра воў.

— Ка неш не, мы пра во дзiм пад-

рых тоў чую ра бо ту з бу ду чы мi баць-

ка мi, — га во рыць Аляк сандр МА-

ЛА ШУК, пе да гог-псi хо лаг На цы я-

наль на га цэнт ра ўсы наў лен ня. — 

Тэс цi ру ем усы на вi це ляў i мо жам 

уба чыць iх рэ сур сы, праб ле мы цi 

кры зi сы, якiя ёсць у сям'i, але толь кi 

на мо мант тэс цi ра ван ня. Мы мо жам 

аца нiць iх кам пе тэн цыi, здоль насць 

кант ра ля ваць ся бе i ра зу мець свае 

па трэ бы. Ад нак гэ та нi ко лi не дасць 

га ран тыi, што ад ме на ўсы наў лен ня 

не зда рыц ца. Мы кан суль ту ем бу-

ду чых баць коў, рас каз ва ем, дзе ў 

iх ёсць ры зы ка, зы хо дзя чы з асаб-

лi вас цяў iх тэм пе ра мен ту. На ват 

мо жам па рэ ка мен да ваць уз рост 

дзi ця цi. Пра цу ем на апя рэ джан не: 

рас каз ва ем, якiя iх мо гуць ча каць 

скла да нас цi, як вы гля да юць пер шыя 

пры кме ты вы га ран ня, ву чым iх быць 

больш ад кры ты мi, каб яны не ба я лi ся 

звяр тац ца па да па мо гу. Ад нак часта 

для ўсы на вi це ляў звяр нуц ца да спе-

цы я лiс таў — зна чыць пры знаць, што 

яны не спра вi лi ся. Хоць мно гiя праб-

ле мы маг лi б да во лi хут ка вы ра шыц-

ца. Час цей за ўсё iн фар ма цыя да нас 

пры хо дзiць ужо поз на, ка лi ад ме на 

ўсы наў лен ня ад бы ла ся.

Каб змен шыць коль касць ад мен, 

НЦУ ства рае сён ня сiс тэ му су пра ва-

джэн ня баць коў-усы на вi це ляў. Так, 

на прык лад, ад кры ты клуб для баць-

коў-усы на вi це ляў, для ўсы ноў ле ных 

дзя цей, дзе з дзець мi пра цу юць псi-

хо ла гi. Па ча лi на ладж ваць ра бо ту з 

дзi ця чы мi да ма мi ся мей на га ты пу i 

пры ём ны мi сем' я мi, каб пра ду хi лiць 

вы га ран не пры ём ных баць коў i даць 

маг чы масць вы ха ва це лям вы со ка га 

ўзроў ню да па маг чы ма ла дым усы-

на вi це лям. У са цы яль ных сет ках 

ства ры лi гру пу для ўсы на вi це ляў i 

пры ём ных баць коў, дзе лю дзi мо-

гуць пад тры маць ад но ад на го, за-

даць пы тан не спе цы я лiс там i атры-

маць кам пе тэнт ны ад каз.

— Усе гэ тыя гру пы толь кi па ча лi 

сваю ра бо ту, — га во рыць дырэктар 

Воль га Глінская. — Але ўжо прай-

шлi пер шыя су стрэ чы. Удзель нi кi 

бы лi вель мi за да во ле ны, бо ўжо на 

па чат ку свай го баць коў ства ад чу ва-

юць, што не за ста нуц ца сам-на сам 

са сва i мi праб ле ма мi. Ёсць лю дзi, 

якiя прый дуць iм на да па мо гу. Маг-

чы ма, та кая фор ма су пра ва джэн ня 

да зво лiць ска ра цiць коль касць дзя-

цей з паў тор най траў май стра ты.

На тал ля ТА ЛI ВIН СКАЯ.
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Ка лi свет 
ста но вiц ца чу жым
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та

 Т
ац
ця
ны

 Т
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ВА
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