
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

Я скон чы ла ка ледж... Юлія так са ма 

змя ні ла мес ца ра бо ты і за раз на стаў ні чае 

ў ад ной з мін скіх школ. Але яе па ры за-

ста лі ся ў ма ёй па мя ці. Спра ва ў тым, што 

Юлія ад на з тых асоб, пра якіх звы чай на 

ка жуць: «ча ла век з вя лі зар най унут ра най 

энер гі яй». На пэў на, з-за та го, што дзяў чы-

на мае па трэ бу бес пе ра пын на ад да ваць яе 

лю дзям, ш то год, пад час свай го ад па чын ку 

ўлет ку, яна з сур' ёз на га і стро га га пе да го га 

пе ра тва ра ец ца ў вя сё лую ва жа тую, якая 

з лёг кас цю пры дум ляе кры чал кі, ста віць 

твор чыя ну ма ры ды тан цуе ра зам з вы ха-

ван ца мі.

Дзяў чы на скон чы ла фа куль тэт анг лій-

скай мо вы МДЛУ ў 2016 го дзе і атры ма-

ла спе цы яль насць вы клад чы ка ры то ры кі і 

дзвюх за меж ных моў: анг лій скай і ня мец-

кай. А ў ро лі ва жа тай упер шы ню па спра-

ба ва ла ся бе на прак ты цы пас ля трэ ця га 

кур са, і з та го ча су кож ны год пра цуе ў 

гэ тай якас ці на ўсіх пя ці лет ніх ла гер ных 

зме нах.

Ці ка ва, ці ад роз ні ва юц ца аба вяз кі вы-

ха валь ні каў пры ра бо це з дзець мі роз ных 

уз рос таў? Юлія рас каз вае, што пра ца ва ла 

з ма лод шы мі толь кі ад ной чы, ка лі ўпер шы-

ню пры еха ла ў ла гер на прак ты ку... На ступ-

ныя ра зы дзяў чы не да ста ва лі ся ста рэй шыя 

атра ды. Па раў на ўшы, су раз моў ні ца зра бі ла 

вы сно ву, што ме на ві та ёй па да ба ец ца мець 

спра ву з больш да рос лы мі дзець мі.

— Ка лі зай ма еш ся з ма лень кі мі, вель мі 

шмат да дат ко вых аба вяз каў, якія аў та ма-

тыч на зні ка юць пры ста сун ках з пад лет-

ка мі. Пер шым да во дзіц ца да па ма гаць у 

шмат лі кіх бы та вых мо ман тах, ча сам у іх 

зу сім ня ма ўмен ня са чыць на ват за сва ёй 

аса біс тай гі гі е най... За «ма ля нят» нярэдка 

трэ ба ра біць усё: і вы ра заць, і ма ля ваць, 

і ста віць тан цы. Мне зда ец ца, што ў ра бо-

це з імі адзі ны плюс: ра на кла дуц ца спаць! 

(Смя ец ца.) А ў больш да рос лых хлоп чы каў 

з дзяў чат ка мі сваё све та ба чан не і ін та рэ сы, 

яны заў сё ды ма юць ары гі наль ныя дум кі і 

не ты по выя ідэі. Пра па ноў ва юць, ста вяць 

ну ма ры, пры дум ля юць пла ка ты, кры чал кі, 

гер бы і ін шае.

Але і ра бо та з пад лет ка мі мае свае ню ан-

сы. Маг чы ма, бо лей сур' ёз ныя, чым нейкія 

бы та выя мо ман ты з ма лень кі мі дзець мі. Юлія 

ка жа, што да во лі час та пер шыя ро бяць спро-

бы пра вез ці на тэ ры то рыю ла ге ра цы га рэ ты 

або спірт ныя на поі. Та му га лоў ная за да ча ва-

жа тых: каб пад лет кі заў сё ды бы лі да гле джа-

ныя і не ра бі лі не бяс печ ных ды шкод ных для 

зда роўя спраў. Па ста ян ны кант роль вель мі 

важ ны, бо ён да па ма гае па збег нуць траў-

маў. Ка лі вы ха ва нец атрым лі вае яе пад час 

спар тыў ных ме рып ры ем стваў, гэ та лі чыц ца 

ня шчас ным вы пад кам. А ка лі неш та зда ры-

ла ся ў воль ны час, ка лі ад каз ныя асо бы не 

да гле дзе лі за дыс цып лі най, та ды ўсю ад каз-

насць за траў му ня се ва жа ты. Аса біс та ў Юліі 

не бы ло та ко га до све ду, бо яны з ка ле га мі 

ста ра юц ца не па кі даць вы ха ван цаў без на-

гля ду.

Так са ма су раз моў ні ца рас каз вае, што 

дзе ці са ста рэй шых атра даў не заў сё ды 

за ці каў ле ны ў ла гер ных ме ра пры ем ствах. 

З не ка то рых яны прос та вы рас та юць, 

не жа да юць спя ваць ці тан ца ваць, за ві са-

ю чы ў са цы яль ных сет ках. За да ча ва жа-

тай — за ці ка віць і аб' яд наць атрад, па ка-

заць, што пра во дзіць час мож на не толь кі ў 

се ці ве. У Юліі заў сё ды атрым лі ва ец ца гэ та 

зра біць, і на пры кан цы зме ны ўсе раз віт ва-

юц ца са сля за мі на ва чах.

Як ва жа тыя да па ма га юць спра віц ца са 

стрэ сам ад рас ста ван ня?

— Мы за пра ша ем дзе так зноў вяр тац ца 

ў летнік. Хтос ці мо жа пры ехаць на зме ны ў 

гэ ты ж год, а хтось ці су стрэ нец ца з па ста-

ле лы мі сяб ра мі на ступ ным ле там. Прос та 

ка жам, што мы ўсе бу дзем на су вя зі, бу-

дзем пе ра піс вац ца ў са цы яль ных сет ках, 

аб мень вац ца фо та здым ка мі і гэтак да-

лей, — дзе ліц ца сва і мі пе да га гіч ны мі сак-

рэ та мі Юлія.

Уво гу ле, лет ні ла гер час та бы вае тым 

мес цам, дзе дзі цё ўпер шы ню па знае 

сапраўд нае сяб роў ства, са пер ніц тва, ка-

хан не... Ва жа тыя ў та кіх сі ту а цы ях ста но-

вяц ца ледз ве не адзі ны мі, да ка го мож на 

звяр нуц ца, з кім мож на па гу та рыць, спы-

таць па ра ды.

— Вы ха валь ні кі вель мі час та да па ма-

га юць дзе цям у вы ра шэн ні псі ха ла гіч ных 

і эма цы я наль ных праб лем. Га лоў нае — 

уста на віць кан такт, вы клі каць да вер вы-

ха ван цаў, каб яны бы лі га то выя па дзя ліц ца 

з ва мі пе ра жы ван ня мі. Але заў сё ды трэ ба 

тры мац ца за ла той ся рэ дзі ны ў ста сун ках. 

Нель га ста на віц ца най леп шай сяб роў кай, 

бо ўсё ж та кі па він на быць суб ар ды на цыя. 

Але ва жа та му аба вяз ко ва трэ ба за стац ца 

тым ча ла ве кам, яко му дзе ці мо гуць да вя-

раць. А яшчэ трэ ба заў сё ды ра зу мець, што 

не ка то рыя праб ле мы, якія нам, да рос лым, 

па да юц ца не сур' ёз ны мі, для пад лет каў мо-

гуць быць са праўд най ка та стро фай.

Як пры зна ец ца Юлія, ёй па шан ца ва ла, 

што яе ра бо та — так са ма і яе хо бі. Яна 

на ват не ад но сіц ца да ва жац тва як да аба-

вяз ку, бо заў сё ды пра цуе ў кайф і ад чу-

вае за да валь нен не ад та го, што ро біць. 

Дзяў чы на ка жа, што ка лі б бы ло інакш, яна 

прос та не зай ма ла ся б гэ тым.

— Я люб лю кан так та ваць з людзь мі, 

асаб лі ва з дзець мі. А ся дзець за кам п'ю-

та рам і па пер ка мі мне зу сім не па да ба ец-

ца... Даў но зра зу ме ла: дзе ці — гэ та тое, 

што мне па трэб на. Яны за ра джа юць мя не 

па зі тыў ны мі эмо цы я мі і вай ба мі, як і я іх. 

Кож ны год вяр та ю ся ў гэ ты дзі вос ны свет 

дзя цін ства, каб па дзя ліц ца сва ёй энер гі яй 

і атры маць но выя ўра жан ні...

Па лі на ПРА КА ПЕ НЯ, сту дэнт ка ІІ кур са 

фа куль тэ та жур на ліс ты кі БДУ.

Фо та з аса біс та га ар хі ва су раз моў ні цы.
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Пры ем нае з ка рыс нымПры ем нае з ка рыс ным

Юлія (зле ва) з ад ной з вы ха ва нак.

Уво гу ле, лет ні ла гер час та бы вае 
тым мес цам, дзе дзі цё ўпер шы ню 
па знае са праўд нае сяб роў ства, 
са пер ніц тва, ка хан не...

«Дзе ці — гэ та тое, што мне па трэб на. 
Яны за ра джа юць мя не па зі тыў ны мі 
эмо цы я мі і вай ба мі, як і я іх».

«МАЯ ПРА ЦА — 
МАЁ ХО БІ»...

Кож на му з нас да дзена 

ад ноль ка вая коль касць 

га дзін у су тках. Ад нак, 

ня гле дзя чы на гэ та, 

не ка то рыя не мо гуць 

знай сці ліш няй хві лі-

ны для воль на га ча су, 

а хтось ці прос та не ве-

дае, чым ся бе за няць.

Мно гія хлоп цы і дзяў ча ты 

на ват пад час ка ні кул зна хо-

дзяць са бе пад пра цоў кі ці 

зай ма юц ца са ма раз віц цём, 

каб пра вес ці воль ны час з 

вы га дай для ся бе і вы ка рыс-

таць на бы тыя на вы кі і до-

свед у бу ду чы ні. Най больш 

прос ты спо саб за ра біць гро-

шы на кі шэн ныя рас хо ды — 

за дзей ні чаць маг чы мас ці 

ін тэр нэ ту ў сфе ры ка пі рай-

тын гу, ства рэн ня сай таў, 

пра соў ван ня са цы яль ных 

се так і ін шых ці ка вых кі рун-

каў. Ка лі не хо чац ца ся дзець 

за кам п'ю та рам, мож на 

ўлад ка вац ца афі цы ян там, 

кур'е рам, фа то гра фам, па-

моч ні кам ме не джа ра або, 

для сту дэн таў, знай сці ра-

бо ту па сва ёй бу ду чай спе-

цы яль нас ці. Як па каз вае 

прак ты ка, мэ та на кі ра ва ныя 

хлоп цы і дзяў ча ты цал кам 

здоль ныя ар га ні за ваць свой 

не вя лі кі біз нес, па чы на ю чы 

з прос тых кро каў.

Мно гія ма ла дыя лю дзі 

хо чуць уклад ваць час у ся-

бе. Ме на ві та та му яны за-

піс ва юц ца на роз ныя кур сы, 

на вед ва юць трэ нін гі і се мі-

на ры. Вы ву чэн не за меж ных 

моў, за сва ен не кам п'ю тар-

ных пра грам, пла ван не, на-

ву чан не кі ра ван ню аў та ма-

бі лем, за ня так твор час цю і 

прос та чы тан не кніг да зва-

ля юць сту дэн там і школь ні-

кам «пра пам па ваць» ся бе і 

ўнес ці ін вес ты цыі ва ўлас нае 

раз віц цё. І ня хай гэ та мо жа 

быць на пра мую не звя за на 

з ву чо бай, але аба вяз ко ва 

спат рэ біц ца для бу ду чай 

кар' е ры і жыц ця.

У імк нен ні мо ла дзі ўдас-

ка наль вац ца іх пад трым-

лі ва юць і на ву чаль ныя 

ўстановы, якія не аб мя-

жоў ва юць хлоп цаў і дзяў-

чат толь кі ву чо бай, а да-

юць мност ва маг чы мас цяў 

для ар га ні за цыі ка рыс на га 

воль на га ча су на ват у лет-

ні пе ры яд. Мно гія шко лы, 

ся рэд нія і вы шэй шыя на-

ву чаль ныя ўста но вы пра-

вод зяць пад час ка ні кул 

ар га ні за ва ныя вы ез ды на 

пры ро ду ці ба зы ад па чын-

ку, што да па ма гае мо ла дзі 

стаць больш згур та ва ны мі і 

пад трым лі ваць ста сун кі са 

сва і мі ад на клас ні ка мі або 

ад на курс ні ка мі і па-за ву-

чо бай. Уні вер сі тэ ты і ін сты-

ту ты так са ма за ах воч ва юць 

за хап лен ні сва іх сту дэн таў і 

да па ма га юць ім пра цяг ваць 

раз ві ваць свае здоль нас ці і 

ле там. Сту дэн ты зай ма юц-

ца ва лан цёр скай і твор чай 

дзей нас цю, удзель ні ча юць 

у роз ных са цы яль ных пра-

гра мах — на прык лад, ар га-

ні зу юць даб ра чын ныя ве ча-

ры або ней кія ак цыі.

Пла на ван не воль на га 

ча су па він на быць гнут кім. 

Та му на ват са мыя за ня тыя 

хлоп цы і дзяў ча ты не па-

збя га юць прос тых ма ла-

дзёж ных за баў: ве ча рын 

з сяб ра мі, па хо даў у кі на-

тэатр, ра ман тыч ных ве ча-

роў, квэс таў і спар тыў ных 

гуль няў. Доб рая фі зіч ная 

пад рых тоў ка сён ня ў мо-

дзе, та му мо ладзь з за да-

валь нен нем пры свя чае час 

спор ту: мно гія зай ма юц ца ў 

за лах і на све жым па вет ры 

пэў ны мі ві да мі, за хап ля юц-

ца тан ца мі, асвой ва юць но-

выя эк стрэ маль ныя кі рун кі. 

Знаём ствы, энер гіч ны му-

зыч ны рытм і ве ся лосць 

да па ма га юць па зба віц ца 

стом ле нас ці і на за па ша ных 

не га тыў ных эмо цый.

Най леп шы ж ва ры янт ад-

па чын ку пас ля ін тэн сіў най 

ра зу мо вай і фі зіч най пра-

цы — зна хо джан не на све-

жым па вет ры. Ме на ві та та-

му мо ладзь ад праў ля ец ца ў 

ту рыс тыч ныя па хо ды з пес-

ня мі ка ля вог ні шча, ла дзіць 

пік ні кі з сяб ра мі ці бар бе кю ў 

ко ле сям'і: яны здоль ныя па-

да рыць не толь кі ат мас фер-

ныя фо та здым кі, але ў да да-

так і бу ру эмо цый, а так са ма 

цёп лыя ўспа мі ны на доў гія 

га ды. Ка лі ня ма маг чы мас-

ці ар га ні за ваць пра цяг лую 

па езд ку, доб рай ідэ яй бу дзе 

пра вес ці хоць адзін дзень у 

ці хім ма ляў ні чым мес цы. Як 

ва ры янт, вы брац ца ку ды-

не будзь у ба та ніч ны сад, 

пар ка вую зо ну або да най-

блі жэй ша га ва да ёма. Ча сам 

вар та прос та пры гле дзец ца, 

і вы вы яві це, коль кі не звы-

чай ных і цу доў ных мяс цін 

зна хо дзіц ца ў по лі ва ша га 

зро ку. Уся го толь кі дзень, 

пра ве дзе ны на све жым па-

вет ры, да па ма гае дыс тан-

цы я вац ца ад паў ся дзён ных 

праб лем і ад на віць сі лы.

Як бы ба наль на гэ та ні гу-

ча ла, але ад ным з най леп-

шых ві даў ад па чын ку па-ра-

ней ша му за ста ец ца сон. Да 

яго да лу ча ец ца ме ды та цыя, 

пра гляд кі но, пры няц це га-

ра чай ван ны, ры бал ка і ўсё 

тое, што дзей ні чае на ва шу 

ду шу як «ві та мі ны».

Ка ні ку лы — ідэа льны час 

для пад за рад кі «ўнут ра ных 

ба та рэй», каб вяр нуц ца да 

ву чо бы і ра бо ты з но вы мі 

сі ла мі. Ад нак ад па чы нак — 

гэта не толь кі па трэ ба кож-

на га жы во га ар га ніз ма, але 

і маг чы масць пры ем на і пра-

дук цый на пра вес ці воль ны 

час. Жыц цё мо ла дзі на сы-

ча нае па дзея мі, та му важ-

на ўмець пра віль на ад па чы-

ваць, з ка рыс цю для ро зу му 

і це ла.

На дзея БОБ РЫК, 

сту дэнт ка ІІ кур са 

фа куль тэ та 

жур на ліс ты кі БДУ.

ПАД ЗА РА ДЗІ 
«БА ТА РЭЙ КУ»

Пра віль ны ад па чы нак — 
«ві та мін» для ду шы і це ла

Ка ні ку лы — ідэа льны 
час для пад за рад кі 
«ўнут ра ных ба та рэй», 
каб вяр нуц ца да ву чо бы 
і ра бо ты з но вы мі сі ла мі.

Фо та но сіць ілюст ра цый ны ха рак тар.
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