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«Ідэа льны на стаў нік — не шаб лон ная 
ма дэль. Гэ та ці ка вы, ха рыз ма тыч ны, 
аду ка ва ны ча ла век, поў ны твор чай 
энер гіі, які вы хоў вае та кіх жа ак тыў ных, 
неабы яка вых і мыс ля чых лю дзей», — 
та кой дум кі пры трым лі ва ец ца 
ця пе раш няя сту дэнт ка Мас коў ска га 
дзяр жаў на га аб лас но га ўні вер сі тэ та 
Га ар САР КІ СЯН, якая ву чыц ца 
на на стаў ні ка за меж ных моў. 
Адзі нац ца ці клас ні цай дзяў чы на пра вя ла 
не вя лі кае да сле да ван не ся род вуч няў 
сва ёй гім на зіі, іх баць коў і пе да го гаў 
з мэ тай па раў наць па тра ба ван ні 
дзяр жа вы да дзе ла вых і аса біс тых 
якас цяў пе да го гаў (яны ад люст ра ва ныя 
ў пра фе сій ным стан дар це пе да го гаў), 
і ча кан ні гра мад ства ад шко лы. 
На коль кі яны су па да юць? 
Усім рэ спан дэн там пра па ноў ва ла ся 
ў сва бод най фор ме ад ка заць 
на пы тан не: «Якія якас ці му сіць мець 
ідэа льны на стаў нік?»

100% вуч няў, якія пры ня лі ўдзел у апы тан ні, 
лі чаць, што ідэа льны на стаў нік па ві нен быць 
стро гім і цярп лі вым. Так са ма ўсе вуч ні-рэ спан-
дэн ты бы лі ад на душ ныя ў дум цы, што на стаў нік 
па ві нен умець за ці ка віць ву чэб ным ма тэ ры я лам. 
80% апы та ных — за не прад узя тае стаў лен не з 
бо ку пе да го га і ін ды ві ду аль ны па ды ход («кож ны 
хо ча, каб яго ацэнь ва лі па спра вяд лі вас ці і да па-
ма га лі да сяг нуць най леп шых вы ні каў»).

Для ўсіх апы та ных баць коў ідэа льны на стаў-
нік — той, хто вы дат на ве дае свой прад мет. Як 
асоб ную якасць 100% баць коў па зна чы лі «лю боў 
да сва ёй пра фе сіі і дзя цей» плюс не абы яка васць. 
Аб са лют на ўсе апы та ныя пе да го гі — за вы дат-
нае ве дан не прад ме та і цярп лі васць. Да сло ва, 
най больш ура зі лі стар ша клас ні цу ме на ві та ад ка-
зы пе да го гаў, ка лі вы свет лі ла ся, што ў на стаў-
ніц кай прак ты цы зда ра ец ца мност ва сі ту а цый, у 
якіх не спрак ты ка ва ны ча ла век прос та раз гу біц-
ца. Зра біць з ча ла ве ка доб ра га на стаў ні ка мо жа 
толь кі не абы яка васць: ка лі ў ця бе ёсць імк нен не 
змя ніць свет да леп ша га, гэ тая пра фе сія для ця-
бе — та кі вер дыкт вы нес лі пе да го гі...

(Заканчэнне на 2-й стар. «ЧЗ».)
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Той факт, што гурт, які не так даў но ад свят ка ваў 10-год дзе, вы-
даў два поў на фар мат ныя аль бо мы, мае ўлас ную пуб лі ку, рап там 
змя ніў кан цэп цыю твор час ці і за мест улас ных кам па зі цый па чаў 
вы кон ваць... ка вер-вер сіі су свет ных хі тоў, мо жа пад ацца дзіў ным. 
Але так са праў ды бы вае. На пэў ны пе ры яд ча су до сыць вя до мая 
ка ман да Open Space ад мо ві ла ся ад на пі сан ня но вых пе сень і кан-
цэрт ныя клуб ныя пля цоў кі змя ні ла на сцэ ны ў па бах і рэ ста ра нах. 
Пра тое, ча му хлоп цы ра шы лі ся на та кі до сыць ры зы коў ны крок 
і якім са мі му зы кі ба чаць свой гурт у бу ду чы ні, у гу тар цы з на-
шым ка рэс пан дэн там раз ва жа юць ва ка ліст Ві таль МА ЦІ ЕЎ СКІ і 
гі та рыст Ар цём БУ РА КІН.

— Юбі лей — маг чы масць, азір нуў шы ся на пра жы тыя га ды, пад-
вес ці пэў ныя вы ні кі...

Ві таль: — Гэ та бы лі са праў ды вы дат ныя 10 га доў. Га ды во пы ту, вя лі кіх 
ура жан няў, уз лё таў і па дзен няў. Яны прай шлі не здар ма: мы за пі са лі два 
аль бо мы, ра бі лі клі пы — усё, як ро бяць нар маль ныя гур ты. У нас ап ты-
міс тыч ныя пла ны, гурт, як і ра ней, рэ пе ці руе трой чы на ты дзень.

— За раз вы ў асноў ным вы сту па е це як ка вер-бэнд, што до сыць 
не звы чай на для ка ман ды, што ўжо мае свае пес ні...

Ві таль: — Гэ та так са ма этап. Я са праў ды спа чат ку кры ху хва ля ваў-
ся на конт пе ра хо ду ад вы ка нан ня аў тар скіх кам па зі цый да ка ве раў, але 
по тым па гля дзеў на спра ву з ін ша га бо ку і зра зу меў, што гэ та вы дат ны 
сцэ ніч ны во пыт. Ка лі ра ней вы сту па лі не каль кі ра зоў на ме сяц, то ця пер 
ма ем на мно га больш вы ступ лен няў. Мы знач на вы рас лі. Для мя не гэ ты 
час — твор чы ад па чы нак, нам трэ ба бы ло зра біць паўзу, каб зра зу мець, 
у якім кі рун ку гур ту раз ві вац ца да лей. Ка вер — вель мі ка рыс ная рэч: ка лі 
іс ну еш у ад ных і тых жа ўмо вах, па чы на еш ства раць ад на тып ны ма тэ ры-
ял. А гра ю чы ка ве ры, гля дзіш на роз ныя аран жы роў кі, вы ву ча еш но выя 
ра шэн ні ў ва каль най па да чы, ана лі зу еш, ча му пес ня ста ла хі том. Для 
му зы кан та гэ та вель мі важ на. І сён ня я ра зу мею, што ка лі б мы за раз 
па чы на лі, то га ды два вар та бы ло б спа чат ку пай граць ка ве ры і толь кі 
по тым за няц ца ўлас най твор час цю. Эфект быў бы мац ней шым.

(Заканчэнне на 8-й стар. «ЧЗ».)

Не па да лё ку ад Рэ чы цы, там, дзе Бя рэ зі на ўпа дае ў Дняп ро, рас кі ну ла ся вёс ка з 
пры го жай наз вай Гор валь. Акра мя наз вы, на се ле ны пункт мо жа га на рыц ца яшчэ 
і най ці ка вей шай гіс то ры яй. Амаль ты ся чу га доў та му на яго мес цы зна хо дзі ла ся 
ста ра жыт нае сла вян скае па се лі шча, дзе пра ца ва лі ра мес ні кі, ві ра ва ла жыц цё... Ня-
даў на на мес цы бы ло га па ся лен ня вя лі ся рас коп кі, а да па ма га лі ар хе о ла гам вуч ні 
з ту тэй шых школ. На шы ка рэс пан дэн ты на ве да лі ся да юных гіс то ры каў у гос ці...

Жы ха ры вёс кі даў но ве да лі, што жы вуць по бач з гіс та рыч ны мі ар тэ фак та мі. Ды і як не ве-
даць, ка лі бы лое га ра дзі шча па чы на ец ца ад ра зу за тва ім два ром? Да стат ко ва зра біць коль кі 
кро каў за вес ні чкі, пад няц ца на ад но ўзвыш ша, дру гое — і вось ты ўжо на мес цы бы ло га дзя-
дзін ца. За раз у цэнт ры пля цоў кі — роў ная пра ма ву голь ная яма. Слой за сло ем дзе ці і да рос лыя 
зды ма юць «куль тур ныя плас ты», пе ра бі ра юць зям лю, чыс цяць ад бру ду зной дзе нае...

— На са мрэч, ка ля вёс кі зна хо дзяц ца аж но дзве ар хеа ла гіч ныя пля цоў кі, — га во рыць 
ас пі рант ка фед ры гіс то рыі Бе ла ру сі но ва га і на вей ша га ча су Бе ла рус ка га дзяр жаў-
на га ўні вер сі тэ та Аляк сандр ПЕ ТУ ХОЎ. — Дру гая за два кі ла мет ры на ўсход, на мес цы 
бы ло га Гор валь ска га зам ка XVІ-XVІІ ста год дзяў. Пра тое збу да ван не вя до ма больш, яно 
згад ва ец ца ў шмат лі кіх кры ні цах. За мак на ле жаў са мой ка ра ле ве Бо не Сфор цы, якая 
вы ме ня ла яго на го рад Ко вель. Фар ты фі ка цыя зга рэ ла пад час Паў ноч най вай ны. А вось 
сла вян скае га ра дзі шча сур' ёз на вы ву ча ец ца, па сут нас ці, упер шы ню. Мяр ку ец ца, што гэ-
та быў ста ра жыт на рус кі Гор валь, які згад ва ец ца ў «Спі се рус кіх га ра доў да лё кіх і бліз кіх» 
кан ца XІV ста год дзя. Як раз гэ та му пад час рас ко пак мы і знай шлі не ка то рыя па цвяр джэн ні: 
пра слі ца, шкля ныя бран за ле ты, якія з пры хо дам та тар у Кі еў пе ра ста лі вы раб ляц ца, знач на 
ста рэй шыя за звы чай ныя ся рэд ня веч ныя вы ра бы з ме та лу, ке ра мі ка...

(Заканчэнне на 4-й стар. «ЧЗ».)

Плас ты спад чы ныПлас ты спад чы ны

ТРА ГІЧ НАЯ 
ГІС ТО РЫЯ ГОР ВА ЛЯ

РАЗ ГА ДАЦЬ ЯЕ ДА ПА МА ГА ЮЦЬ ШКОЛЬ НІ КІ

НА КРОК НА ПЕ РА ДЗЕ
Якім па ві нен быць на стаў нік ХХІ ста год дзя?

Пра фе сія на ўсе ча сыПра фе сія на ўсе ча сы

Open Space: 

«Мы чу жыя пес ні гра ем як свае»«Мы чу жыя пес ні гра ем як свае»
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Вы пуск ні кі БДПУ раз ля та юц ца на раз мер ка ван ні, 
як пі раж кі ў ба зар ны дзень. Ні хто без пра цы не за ста ец ца...

У ла ге ры ўсе пра цу юць ад ноль ка ва, 
не за леж на ад по лу і ўзрос ту.


