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РУ ХА ВІК 
ЭКА НО МІ КІ — 
КРЭ А ТЫЎ НАЯ 
МО ЛАДЗЬ
Як з та ле на ві та га школь ні ка 
атры маць іна ва цый на га 

біз нес ме на?
У бан ку адо ра най мо ла дзі на ліч ва ец ца

882 сту дэн ты ВНУ, 71 ма гіст рант 

і 240 ас пі ран таў. Як не пра пус ціць та лент, 

па вя лі чыць гэ ты ін тэ ле кту аль ны рэ зерв 

і ў бу ду чы ні эфек тыў на за дзей ні чаць на 

прад пры ем ствах? Мер ка ван нем па дзя лі лі ся 

спе цы я ліс ты.

У банк адо ра ных ува хо дзяць пе ра мож цы між на-
род ных прад мет ных алім пі яд, твор чых кон кур саў і 
фес ты ва ляў.

— Дзяр жа ва ўзя ла на ся бе мі сію за фік са ваць 
са мыя знач ныя вы ні кі і ака заць пад трым ку та ле на-
ві тым ма ла дым лю дзям. Гэ ты ін стру мент вы клі кае 
за хап лен не і на ват зайз драсць у за меж ных ка лег, — 
ад зна чае за гад чы ца ка фед ры ма ла дзёж най па-

лі ты кі і са цы я куль тур ных ка му ні ка цый Рэс пуб-

лі кан ска га ін сты ту та вы шэй шай шко лы Люд мі ла 

КА ЖУ ХОЎ СКАЯ.
Па яе сло вах, у нас доб ра раз ві ты ін сты тут ку ра-

тар ства. Так, бы лы школь нік, які пра явіў ся бе на алім-
пі я дзе, пры па ступ лен ні ва ўні вер сі тэт не стра ціць 
свой па тэн цы ял. За юна ком за ма цу юць ку ра та ра, які 
вы бу дуе яго аду ка цый ную і на ву ко вую дзей насць ад 
пер ша га дня да мо ман ту раз мер ка ван ня.

Ад нак ёсць пы тан не, якое па тра буе ўва гі, — гэ та 
су пра ва джэн не адо ра най мо ла дзі на пра цоў ных мес-
цах. Трэ ба на ла дзіць су вязь па між ра бо та даў ца мі і 
ўста но ва мі вы шэй шай аду ка цыі.

Па мно жыць маг чы мас ці ма ла до га па ка лен ня і 
вы явіць іх здоль насць зай мац ца біз не сам да зва ляе 
стар тап-рух. Лю дзі, якія ўдзель ні ча юць у та кіх ме ра-
пры ем ствах, з'яў ля юц ца рэ зер вам для фар мі ра ван ня 
крэ а тыў на га кла са. А гэ та не ад' ем ны эле мент эка но-
мі кі ве даў, да якой імк нец ца на ша кра і на.

— Сён ня крэ а тыў ны клас — гэ та кры ху больш за 
80 ты сяч ча ла век. Ся род іх да след чы кі-рас пра цоў-
шчы кі, вы на ход ні кі-ра цы я на лі за та ры, пра гра міс ты, ды-
зай не ры, мар ке то ла гі і іна ва цый ныя прад пры маль ні кі. 
А ў эка но мі цы Бе ла ру сі за ня та 4,4 міль ё на ча ла век. 
Якас ны зрух ад бу дзец ца, ка лі до ля крэ а тыў на га кла са 
скла дзе 10 пра цэн таў, — ка жа на чаль нік упраў лен ня 

эка но мі кі іна ва цый най дзей нас ці Мі ніс тэр ства эка-

но мі кі Дзміт рый КРУП СКІ.
Стар тап-рух у Бе ла ру сі на бі рае моц. Толь кі па-

раў най це: ка лі ў 2012 го дзе пра вя лі 167 тэ ма тыч ных 
ме ра пры ем стваў, дзе са бра ла ся во сем ты сяч ча ла-
век, то за мі ну лы год гэ та ўжо 375 ме ра пры ем стваў 
і 20 ты сяч удзель ні каў. Даць яшчэ боль шае раз віц цё 
гэ та му ру ху па він ны но выя за ко ны. Ця пер ва Ура дзе 
зна хо дзіц ца пад рых та ва ны пра ект дэ крэ та аб Пар ку 
вы со кіх тэх на ло гій. Ён пра ду гледж вае пэў ныя льго ты 
для іна ва цый на га біз не су. Дзміт рый Круп скі мяр куе, 
што пас ля пры няц ця дэ крэ та ў год бу дзе ін ку ба вац-
ца 30—50 пра ек таў, а не 10—15, як за раз. За пяць 
га доў пры нар маль ным хо дзе па дзей мож на бу дзе 
«вы рас ціць» да 200 стар та паў. Гэ та моц ны ін стру-
мент для та го, каб эка но мі ка ве даў у на шай кра і не 
пры рас та ла.

Пла ну ец ца да поў ніць Указ №255 ад 2009 го да: но-
вая нор ма ўвя дзе суб сі дыі для ар га ні за та раў стар тап-
ме ра пры ем стваў. Дзярж пад трым ка да зво ліць па кры-
ваць асноў ныя ві ды вы дат каў: вы раб раз да тач на га 
ма тэ ры я лу для ўдзель ні каў, апла та пра ез ду экс пер таў, 
пра цы біз нес-трэ не раў і хар ча ван ня. Пла ну ец ца, што 
зме ны ва ўка зе бу дуць пры ня ты ў пер шым квар та ле 
на ступ на га го да. Але трэ ба ад зна чыць, што па доб ная 
да па мо га ўжо аказ ва ец ца: у рам ках Дзяр жаў най пра-
гра мы пад трым кі ма ло га і ся рэд ня га прад пры маль-
ніц тва на 2016—2020 га ды на ар га ні за цыю стар тап-
ме ра пры ем стваў за пла на ва на вы дзя лен не срод каў 
у па ме ры амаль 453 ты ся чы руб лёў. У ста лі цы гэ тым 
ка рыс та юц ца, а ў рэ гі ё нах па куль з асця ро гай ста вяц ца 
да но ва га ін стру мен та.

Экс перт Мі нэ ка но мі кі тлу ма чыць, ча му за стар тап-
ру хам бу ду чы ня:

— Мы жы вём у эпо ху пе ра мен. На ву ка ста ла ру ха-
ю чай сі лай. Лю бы біз нес мае на ўва зе вы ка ры стан не 
вы ні каў на ву ко ва-прак тыч най дзей нас ці і ад па вед на 
ка мер цы я лі за цыю іна ва цый. Без гэ та га ты ўжо не вый-
гра еш у кан ку рэн таў, збанк ру ціш ся.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.
lubnеuskауа@zvіаzdа.bу



НЕ СТАЎ ЦЕ 
ЭКС ПЕ РЫ МЕН ТЫ

Як да па маг чы не маў ля ці 
свое ча со ва рас крыць свае 
здоль нас ці і не пе ра гру зіц ца 
ін фар ма цы яй, як да ве дац ца, 
што ма лы раз ві ва ец ца «не па 
пла не», і дзе шу каць да па мо-
гі, ка рэс пан дэнт «Звяз ды» па-
ці ка ві ла ся ў спе цы я ліс таў.

— На вед ва ю чы цэнт ры 
ран ня га раз віц ця, важ на тра-
піць у ру кі пе да го га, які ўмее 
і ве дае, як пра ца ваць з ма лы-
мі. Та кія ўста но вы, як пра ві ла, 
ма юць доб рае аб ста ля ван не і 
да стат ко ва ца цак. Ад нак, на 
жаль, у не ка то рых цэнт рах з 
ма лы мі пра цу юць спе цы я ліс-

ты, якія не ма юць па трэб ных 
ве даў і во пы ту пра цы з дзет ка-
мі да трох га доў. Па вяр хоў нае 
ве дан не ўзрос та вай псі ха ло гіі 
і пе ры я ды за цыі ўмен няў дзі-
ця ці пры во дзіць да та го, што 
за ня ткі ма юць за баў ляль ны, а 
не раз ві ва ю чы ха рак тар. На-
прык лад, ма лым пра па ну юць 
у го дзік на рэ заць па пе ру, каб 
зра біць тра ву для вы ра бу, а ў 
паў та ра — ву чаць чы таць па 
ку бі ках Зай ца ва, — ад зна чы-
ла Тац ця на КУ ЛА ШЧЫК, на-
стаў нік-дэ фек то лаг Цэнт ра 
ка рэк цый на-раз ві ва ю ча га 
на ву чан ня і рэ абі лі та цыі.

Іло на ГЕ РА ШЧАН КА, 
ма гістр псі хо ла га-пе да га-
гіч ных на вук, ства раль нік 
між на род на га аду ка цый на-
га цэнт ра Glоbаl Сhіld, аў тар 
ме то ды кі ды яг нос ты кі асо бас-
на га па тэн цы я лу дзі ця ці, упэў-
не на: як толь кі дзі ця па чы нае
са дзіц ца (ме ся цаў з шас ці), 
яно га то вае стаць клі ен там 
цэнт раў ран ня га раз віц ця. 
Спе цы я ліс ты-пра фе сі я на лы, 
якія ўме юць ка рыс тац ца кож-
ным мо ман там рос ту дзі ця ці 
ў гэ ты час, да па ма га юць ма-
ла дым баць кам ра біць тое, 
што ідзе на ка рысць дзе цям, 
пад каз ва юць, чым яны мо гуць 
зай мац ца з ма лым са ма стой-
на, як яго раз ві ваць.

— Ран ні ўзрост (ад шас ці 
ме ся цаў да трох га доў) па ві-
нен быць ме на ві та ўзрос там 
раз віц ця, а не на ву чан ня. Раз-
віц цё — гэ та якас ныя зме ны 
ў не маў ля ці, якія пра яў ля юц ца 
ў роз ных умен нях: тры маць 
га лоў ку, са дзіц ца, ха дзіць, 
раз маў ляць... Гэ та ад бу дзец-
ца з ім не за леж на ад та го, ці 
бу дзе нех та зай мац ца з ма-
лым або яго па кі нуць са мо -
га па са бе. А вось на ву чан не — 
гэ та ўжо ўплыў на дзі ця,
спе цы яль на ар га ні за ва ны пе-
да го гам пра цэс уз дзе ян ня на 
вуч ня, — мяр куе Іло на Ге ра-

шчан ка. — На жаль, у цэнт рах 
час та, у тым лі ку і праз жа-
дан не баць коў, ста ра юц ца як 
ма га ра ней на ву чыць ма ло га 
чы таць і пі саць. Ад нак уся му 
свой час. Да ючы пэў ныя ве-
ды ра ней, мы вы кід ва ем гро-
шы і стам ля ем дзі ця, якое не 
ра зу мее, што ад яго хо чуць, і 
нер ву ец ца. Важ на не ста віць 
на дзе цях экс пе ры мен ты, якія 
мо гуць на шко дзіць.

ВУ ЧЫ ЦЕ СЯ 
ГУ ЛЯЦЬ

Толь кі 30% здоль нас цяў 
дзі ця ці пе ра да юц ца яму ге не-
тыч на, ас тат няе за клад ва ец-
ца са цы яль ным ася род дзем. 

Мозг не маў ля ці па чы нае раз-
ві вац ца ўжо на 3—4-м тыд ні 
ця жар нас ці, і пер шая ін фар-
ма цыя па сту пае да яго яшчэ 
ў ма ту лі ным жы ва це.

— Пас ля на ра джэн ня мозг 
раз ві ва ец ца па этап на ад па-
вед на ста лен ню дзі ця ці. Та му 
ў кож ным уз рос це вель мі важ-
на за дзей ні чаць пэў ныя пра-
цэ сы, ра біць тыя дзе ян ні, якія 
да па мо гуць моз гу раз ві вац ца 
ад па вед на сва ёй фі зі я ло гіі, з 
ад на го бо ку, а з дру го га — 
да сяг нуць та го, што баць кі 
хо чуць атры маць ад дзі ця ці ў
вы ні ку раз віц ця і на ву чан ня, — 
пе ра сце ра гае Іло на Ге ра-
 шчан ка.

Апош нія га доў сем на зі ра-
ец ца пе ра кос у бок ін тэ ле кту-
аль на га раз віц ця дзя цей, а 
пра эма цый ны стан не маў ля ці 
баць кі за бы ва юц ца, свед чаць 
спе цы я ліс ты.

— Ча сам су стра ка еш дзе-
так, якія ве да юць у 2,5 го да 
ал фа віт, але не мо гуць ска-
заць «ма ма». Ма лы за па мі нае 
сім ва лы, якія для яго ні чо га не 
зна чаць, але не мае ка му ні ка-
тыў ных на вы каў. На вед ван не 
цэнт раў ран ня га раз віц ця для 
не ка то рых — уво гу ле фа на-
бэ рыс тае спа бор ніц тва па-
між ма ма мі, хто з дзя цей што 
ўмее. Зра зу ме ла, гэ та не на 
ка рысць ма лым, тым больш
што мно гія ве ды, якія да юц ца ў 
та кіх уста но вах, пас ля дуб лю-
юц ца ў шко ле, — па пя рэ дзі ла 
Алі на НІЧ КА СА ВА, псі хо лаг 
Цэнт ра ран ня га ўмя шан ня 
19-й дзі ця чай па лі клі ні кі

г. Мін ска. — На жаль, стра ча-
ны тра ды цыі гуль ні. А ме на ві-
та ў ёй на ра джа ец ца эма цый-
ны ін тэ лект, які пас ля фар мі-
руе асо бу. Чым лепш ма лы 
на ву чыў ся гу ляць, тым больш 
па спя хо вы ён бу дзе пас ля ў 
на ву чан ні. У цэнт ры з ма лы мі 
па ля пі лі, па ма ля ва лі, неш та 
яшчэ па ра бі лі, а до ма баць кі 
ўклю чы лі ім муль ці кі ці да лі 
план шэт — і ўся гуль ня. На ват 
у два ры яны ця пер хва ляц ца 
но вы мі гуль ня мі на тэ ле фо не, 
а не гу ля юць ра зам.

З двух га доў дзя цей трэ ба 
па чы наць не толь кі і не столь кі 
раз ві ваць, як са цы я лі за ваць, 
каб яны ляг чэй адап та ва лі ся 
да дзі ця ча га сад ка, а пас ля — 
да шко лы, упэў не ны пе да го гі. 
Для гэ та га цу доў на па ды хо-
дзяць роз ныя гурт кі, асаб лі ва 
тыя, што ство ра ны не па срэд-
на пры гэ тых уста но вах.

— Як па каз вае прак ты ка, 
дзе ці знач на ляг чэй адап ту-
юц ца да сад ка і пе ра но сяць 
ад сут насць баць коў, ка лі пе-
рад гэ тым зай ма юц ца ў гурт-
ку пры са дзе, — за пэў ні ла 
Ва сі лі на ЖАР НАК, на мес-
нік за гад чы ка па асноў най 
дзей нас ці дзі ця ча га са да-
яс ляў №218. — Спа чат ку 
ма лыя пры хо дзяць да нас на 
за ня ткі ра зам з ма ма мі. Мы 
га дзі ну зай ма ем ся з імі фіз-
куль ту рай, ма лю ем, раз ві ва-
ем мо ву. Пас ля па кры се баць-
кі за ста юц ца за дзвя ры ма, а 
дзе ці не за ўваж на пры вы ка-
юць да рэ жы му да школь най 

уста но вы. Што да ты чыц ца 
ін шых гурт коў, я вель мі рэ ка-
мен да ва ла б ха дзіць у ба сейн. 
Гэ та да па мо жа за гар та ваць і 
ўма ца ваць ма ло га.

РАЗ ВІ ВАЙ ЦЕ 
Ў ХАТ НІХ УМО ВАХ

— Ка лі сям'я не ўпэў не на, 
ці пра віль на раз ві ва ец ца не-
маў ля, не трэ ба спра ба ваць 
«вы пра віць» дзі ця, ад да ючы 
яго ў цэнтр ран ня га раз віц ця. 
Не аб ход на іс ці да пра фе сі я-
на лаў: дэ фек то ла гаў і псі хо-
ла гаў, якія ва ло да юць спе цы-
яль ны мі ме то ды ка мі раз віц ця 

ма лых. Яны пра цу юць у ка-
бі не тах ран няй комп лекс най 
да па мо гі пры па лі клі ні ках і ў 
цэнт рах ка рэк цый на-раз ві-
ва ю ча га на ву чан ня і рэ абі лі-
та цыі, якія іс ну юць у кож ным 
ра ё не Мін ска, — па ра і ла Тац-
ця на Ку ла шчык.

У ста лі цы іс нуе сем цэнт раў 
ран ня га ўмя шан ня, што пра цу-
юць у сіс тэ ме ахо вы зда роўя. 
Іх спе цы я ліс ты да па ма га юць 
раз ві ваць дзі ця ад па вед на 
за пы там баць коў. Сут насць 
та кой тэх на ло гіі ў тым, што 
ма ці мо жа пра кан суль та вац-
ца з ка ман дай спе цы я ліс таў: 
дак та роў, ла га пе даў, псі хо-
ла гаў, каб атры маць ацэн ку 
раз віц ця свай го не маў ля ці па-
чы на ю чы з двух ме ся цаў. Ка-
лі па трэб на да па мо га, ма лых 
уклю ча юць у пра гра мы, якія 
бу ду юц ца на су пра цоў ніц тве 
баць коў і спе цы я ліс таў. Гэ та 
мо жа быць ка рот ка тэр мі но-
вая ра бо та ця гам трох ме ся-
цаў. Ма ні то рын га вая — ка лі 
сям'ю кан суль ту юць і ву чаць 
пры ёмам ка му ні ка цыі, су-
мес най гуль ня вой дзей нас ці, 
пра віль ным ру хам і раз на два 
ме ся цы со чаць за іх пос пе ха-
мі. Доў га тэр мі но вая пра гра ма 
па ка за на дзе цям, якія ма юць 
за трым ку ў раз віц ці. Уся да-
па мо га — бяс плат ная.

— Зда ра ец ца, да нас пры-
хо дзяць ма ла дыя ма мы, якім 
цяж ка на ла дзіць ад но сі ны са 
сва ім не маў лём, якія не ад чу-
ва юць з ім су вя зі. І вель мі важ-
на, што спе цы я ліс ты мо гуць 
пад ка заць, як раз ві ваць дзі ця 
ў хат ніх умо вах, вы ка рыс тоў-
ва ю чы прад ме ты з бы ту. Як 
сты му ля ваць яго ру хі, што ра-
біць, ка лі ма лы па чы нае пе ра-
ва роч вац ца, паўз ці, якія цац кі 
да ваць, каб яны ад па вя да лі 
ўзрос та вым нор мам і ўзроў ню 
раз віц ця, — рас ка за ла Алі на 
Ніч ка са ва. — Вы кон ва ю чы 
рэ ка мен да цыі спе цы я ліс таў, 
сям'я мо жа мі ні мі за ваць ры-
зы ку ней кіх маг чы мых праб-
лем, што маг лі б раз віц ца паз-
 ней. Мозг плас тыч ны, і чым 
ра ней зай мац ца ню ан са мі яго 
раз віц ця, тым лепш. Та кі від 
да па мо гі ма лым у су пра цоў-
ніц тве са спе цы я ліс та мі вель-
мі доб ры, бо ўка ра ня ец ца ў 
на ту раль ным ася род дзі.

Іры на СІ ДА РОК.
sіdarok@zvіazda.by

ЦІ ЎСІМ ЦІ ЎСІМ 
БЫЦЬ БЫЦЬ 

ВУН ДЭР КІН ДА МІ?ВУН ДЭР КІН ДА МІ?

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Мозг на 90% 
фар мі ру ец ца да шас ці 
га доў, але пра цяг вае 
раз ві вац ца ўсё жыц цё.

Ва сі лі на ЖАР НАК: «Кож нае дзі ця ін ды ві ду аль на 
рэ агуе на за ня ткі ў раз ві ва ю чых цэнт рах. Звы чай на 
ў пры ват ных гурт ках не больш за дзе сяць ма лых, 
а ў гру пе дзі ця ча га сад ка іх 20 і больш. І дзі ця, якое 
бы ло лі да рам у цэнт ры, мо жа «згу біц ца» ў сад ку 
ся род ін шых, і баць кі па чы на юць тры во жыц ца, 
што зда ры ла ся з іх ра зум най «зор кай». З дру го га 
бо ку, дзе ці, якія да дат ко ва зай ма юц ца ў цэнт рах, 
на агуль на аду ка цый ных за ня тках у сад ку хут чэй 
вы кон ва юць за дан ні. Ад нак гэ та мо жа пры вес ці 
да са ма ўпэў не нас ці, што ён і так усё ве дае. І ў вы ні ку 
з'яў ля ец ца маг чы масць за ту хан ня аду ка цый на га 
пра цэ су, што паў плы вае на па спя хо васць у шко ле».

Іло на ГЕ РА ШЧАН КА: «Раз ві ваць дзі ця ні ко лі не ра на. 
Але ка лі вы хо ча це ра біць гэ та пра віль на і ў да па мо гу 
дзі ця ці, а не ў на груз ку яму, піль на вы бі рай це гурт кі. 
Ка лі ў цэнт ры раз віц ця вам не ад ка жуць, на вош та яны 
пра па ну юць ра біць неш та кан крэт нае (на прык лад, 
ву чыць сло вы і лі та ры) у пэў ным уз рос це, гэ та на го да 
на сця ро жыц ца, што дзі ця прос та над рэ сі ру юць 
на за па мі нан не, не звяр та ю чы ўва гі на яго ўзрос та выя 
маг чы мас ці. За ста вай це ся по бач з ма лым, ву чы це ся, 
як зай мац ца з ім до ма».

Алі на НІЧ КА СА ВА: «Баць кі мо гуць ства рыць 
на ту раль нае ася род дзе для раз віц ця ма ло га 
са ма стой на. На прык лад, ву чыць наз вы прад ме таў 
(ага род ні ны), га ту ю чы суп, а на каст ру лях-па тэль нях — 
па зна ваць гу кі. Да пер ша га го да жыц ця я раю ра біць 
для раз віц ця ма ло га «анг лій скую кар зі ну». Па клас ці 
ў скрын ку рэ чы, якія бу дуць бяс печ ныя для дзі ця ці, 
каб яно вы ву ча ла іх на воб ма цак і смак, да вед ва ла ся, 
што та кое «ха лод ны», «шур па ты», «мяк кі» і ін шыя 
ўлас ці вас ці прад ме таў. Гэ та мо жа быць ма чал ка, 
шчот ка. З 1,5—2 га доў мож на вы ву чаць па няц ці 
«ад ноль ка вы» (склад ва ю чы шкар пэт кі), «вя лі кі/
ма лень кі» (ста вя чы да абе ду та лер кі ды лыж кі). 
З ма лы мі трэ ба гу ляць «сю жэт на»: у док та ра, ку ха ра, 
кі роў цу. Тва рыць з дзець мі і па каз ваць, як ці ка ва 
мож на вы ка рыс тоў ваць прад ме ты. На прык лад, ку бач кі 
мож на сар та ваць па па ме рах, «га та ваць» у іх, ра біць 
з іх фан та ны ў ван не ці ка пя лю шы кі для ся бе, 
ляль кі ці ма ту лі».


