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Вя до мы ў Бе ла ру сi 

дзi ця чы ка лек тыў — 

твор чая май стэр ня 

эст рад на га мас тац тва 

«Хвi лiн ка» — пад вёў 

вы нi кi iн тэр нэт-кон кур-

су «Сэр цы ва ўнi сон», 

якi прай шоў у ме жах 

ак цыi Бе ла рус ка га рэс-

пуб лi кан ска га са ю за 

мо ла дзi «Бе ла русь пом-

нiць» i быў пры све ча ны 

75-год дзю Пе ра мо гi.

Кон курс, у якiм пры-

ма лi ўдзел юныя ар тыс-

ты ка лек ты ву ва ўзрос це 

ад 6 да 22 га доў i ста рэй-

шыя, меў на мэ це не прос та 

ад даць да нi ну па ва гi i па мя цi 

ўдзель нi кам Вя лi кай Ай чын-

най вай ны, якiя на блi жа лi 

агуль ную Пе ра мо гу, але i 

за ха ваць пе ра ем насць па-

ка лен няў — здзейс нiць праз 

мас тац тва па тры я тыч нае 

вы ха ван не дзя цей i пад лет-

каў. Так, кож ны ўдзель нiк 

(а iх на бра ла ся ка ля двух 

дзя сят каў) не прос та за пi саў 

на вi дэа i вы клаў у Instagram 

па тры я тыч ную пес ню цi 

харэа  гра фiч ную кам па зi цыю 

з рэ пер ту а ру шоу-тэ ат ра 

«Хвi лiн ка», а пры свя цiў гэ-

ту ра бо ту свай му блiз ка му, 

якi пры маў удзел у ба я вых 

дзе ян нях цi пра ца ваў у ты-

ле, i рас ка заў пра сва я ка з 

да па мо гай здым каў i ўспа мi-

наў з ся мей на га ар хi ва.

З па стаў ле най за да чай 

дзе цi спра вi лi ся на «вы дат-

на». Як рас ка за ла «Звяз-

дзе» з нот ка й го на ру за сва iх 

вы ха ван цаў за сна валь нi ца 

i мас тац кi кi раў нiк тэ ат ра 

Тац ця на ПА НО ВА, да рос-

лае жу ры — ха рэо гра фы, 

пе да го гi па ва ка ле, пра фе-

сi я на лы з Ма ла дзёж на га 

тэ ат ра эст ра ды, прад стаў-

нi кi БРСМ — прый шло ад 

дзi ця чых ро лi каў у са праўд-

нае за хап лен не. «На пэў на, 

са мыя нiз кiя ад зна кi з усiх 

бы лi мае, бо я заўж ды са мы 

стро гi кры тык для сва iх дзя-

цей. I тым не менш ака за ла-

ся, што ў нас ня ма нi вод на га 

дып ла ман та — усе лаў рэ а-

ты!» — за зна чае Тац ця на 

Мi ка ла еў на.

Дып ло мы атры ма лi на ват 

тыя ўдзель нi кi, якiя не ўкла-

лi ся ў ад ве дзе ны хра на мет-

раж. Ары я на i Дзi я на Ра быя 

з Коб ры на, ма ма i дач ка 

(ма лой, мiж iн шым, уся го 

ча ты ры га ды!), бы лi ад зна-

ча ны спе цыя ль ным пры зам 

«За ўнё сак у ма раль на-па-

тры я тыч нае вы ха ван не да-

школь нi каў срод ка мi ва каль-

на га мас тац тва i твор чую 

iнi цы я ты ву», а Уль я ну Мар-

цо ву ўзна га ро дзi лi дып ло-

мам «За рас пра цоў ку тэ мы 

ге ра iч на га мi ну ла га». Спе цы-

яль ны прыз ад Бе ла рус ка га 

рэс пуб лi кан ска га са ю за мо-

ла дзi за най леп шае ад люст-

ра ван не па тры я тыч най тэ-

ма ты кi атры мае 7-га до вая 

Кi ра Дуль ке вiч — дзяў чын ку 

пла ну юць за пра сiць на воч-

нае ўзна га ро джан не ра зам 

з сям' ёй, каб па дзя ка ваць i 

ёй, i баць кам.

Га лоў ная iнт ры га, ка неш-

не, бы ла ва кол Гран-пры — 

iх жу ры пры су дзi ла най леп-

шым удзель нi кам, дак лад-

ней, удзель нi цам у на мi на-

цы ях «Ва кал» i «Харэа гра-

фiя». Праз та нец вы раз ней 

за ўсiх да нес ла свае па чуц цi 

17-га до вая Юлiя Конд русь, 

а ў ва каль ным пла не ўра-

зi ла пра фе сi я на лаў 9-га до-

вая Мар га ры та Уруб леў ская, 

якая здо ле ла а ка пэ ла так 

па-май стэр ску вы ка наць 

скла да ныя ну ма ры, што 

суд дзi ад на га лос на на зва лi 

дзяў чын ку пе ра мож нi цай. 

Абедз вюх ула даль нiц Гран-

пры, якiя ўжо атры ма лi свае 

вiр ту аль ныя дып ло мы, ча кае 

яшчэ адзiн па мят ны сюр прыз 

ад ар га нi за та раў — ад мыс-

ло выя куб кi з эмб ле май кон-

кур су, якiя бу дуць уру ча ны 

дыс тан цый на, з да па мо гай 

кур' ер скай да стаў кi.

...Да рэ чы, дыс тан цы я-

ван не не пры му сi ла пе да го-

гаў i на ву чэн цаў «Хвi лiн кi» 

па ста вiць за ня ткi на паў зу. 

Вось ужо дру гi ме сяц твор-

чая май стэр ня, якая на лiч-

вае сён ня больш за 80 вуч-

няў, пра цяг вае пра ца ваць 

ан лайн. На ват зу сiм но вую 

«Пес ню пра Но ва ра сiйск», 

з якой шоу-тэ атр упер шы-

ню вы сту пiў сё ле та ў свя-

точ ным кан цэр це на Дзень 

Пе ра мо гi, амаль цал кам 

пад рых та ва лi ме на вi та ў ан-

лайн-фар ма це, а ця пер, як 

му зыч ную ма за i ку, збi ра юць 

та кiм чы нам кам па зi цыю 

«Вяс на Пе ра мо гi», якую ка-

лек тыў прад ста вiць да Дня 

Не за леж нас цi.

— А як iнакш? — здзiў ля-

ец ца мас тац кi кi раў нiк шоу-

тэ ат ра «Хвi лiн ка». — Для 

та го, каб усе бы лi спа кой-

ныя i зда ро выя i ў той жа час 

маг лi пра цяг ваць за ня ткi, 

да вя ло ся шу каць но выя iдэi 

i ме то ды кi. Пы тан не ад ме-

ны мы прос та не раз гля да-

лi, бо i баць кi, i са мi дзе цi, 

хто вы ву чае ў нас эс трад-

нае мас тац тва, — вель мi 

ма ты ва ва ныя, ся род iх ня-

ма «вы пад ко вых», усе, на-

ват са мыя ма лень кiя з пад-

рых тоў чай гру пы «Хвi лiн ка 

Старт», ве даюць, на вош та 

ім гэ та па трэб на.

На «дыс тан цыю», рас-

каз вае Тац ця на Мi ка ла еў-

на, пера й шлi i пад рых тоў чыя 

гру пы, у якiх дзе цi ад 5 га доў 

атрым лi ва юць па чат ко выя 

на вы кi па ва ка ле i ха рэа гра-

фii, i ўжо за гар та ва ны сцэ-

най кан цэрт ны са стаў, i гру-

па «Хвi лiн ка Smile», так зва-

ны пе рад кан цэрт ны са стаў, 

удзель нi кi яко га час ад ча су 

вы сту па юць у твор чых прае-

к тах. Да дат ко вы эле мент, 

пры ду ма ны ў «Хвi лiн цы» — 

вi зу а лi за цыя. Гэ та зна чыць, 

што дзе цi не толь кi раз вуч-

ва юць тэ о рыю i прак ты ку 

ва ка лу, тан ца, ак цёр ска га 

май стэр ства, але i ма лю юць 

iх у спе цы яль ных па пках — 

на прык лад, на строй той цi 

iн шай пес нi, ха рэа гра фiч ныя 

пазi цыi. А яшчэ ёсць вя сё лае 

пры вi тан не i раз вi тан не, якiя 

за да юць доб ры на строй на 

ўсiх за ня тках, сiс тэ ма эста-

фет най пе ра да чы за дан няў, 

якая не да зва ляе нi ко му бiць 

лын ды, вы стаў лен не ацэ нак 

адзiн ад на му са мi мi дзець-

мi, — усiх цi ка вi нак не пе ра-

лi чыць.

Каб пад рых та вац ца як 

след да та кiх за ня ткаў, пе да-

го гi вы дат коў ва юць на шмат 

больш ча су, чым ра ней, але 

вы сiл кi ўзна га родж ва юц ца 

шчы рай па дзя кай вуч няў i 

iх баць коў. «Гэ та дае маг чы-

масць псi ха ла гiч на га рос ту, 

бо мож на, раз гар нуў шы на 

ма нi то ры вы яву, уба чыць 

усю гру пу, па гля дзець на 

са мо га ся бе збо ку i па раў-

наць з iн шы мi, — за ўва жае 

Тац ця на Па но ва. — Прос та 

на ва чах бач на, як дзе цi па-

ста ле лi за гэ ты час, як уцяг-

ну лi ся ў ра бо ту баць кi, якiя 

атры ма лi маг чы масць «па-

пры сут нi чаць» на кож ным 

уро ку. Ка неш не, сiс тэ ма 

пра цуе толь кi там. дзе ёсць у 

доб рым сэн се жорст кi пе да-

га гiч ны кант роль за ар га нi-

за цы яй за ня ткаў. Пры нам сi, 

у нас яна рэ аль на дзей нi чае, 

i я прос та га на ру ся тым, як 

раз вi ва юц ца, пра цу юць над 

са бой i да ся га юць па стаў ле-

ных мэт на шы дзе цi».

Вiк то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та да дзе на 

шоу-тэ ат рам «Хвi лiн ка».

Наш фар матНаш фар мат

НЕ СТА ВIЦЬ ТВОР ЧАСЦЬ НА ПАЎ ЗУ

— У нас на вед валь нi каў ста ла 

менш, чым у той жа пе ры яд мi ну-

ла га го да, — рас каз вае ма лод шы 

на ву ко вы су пра цоў нiк Мiнск ага 

заа пар ка Ак са на БУ КА. — Тут i 

звы чай на на плыў лю дзей не па ста-

ян ны: у ха лод ныя днi — менш, у со-

неч ныя — больш. Але наш заа парк 

пра цяг вае жыць, i цяпер па чы на-

ец ца пе ры яд, ка лi жы вё лы пе ра-

яз джа юць у свае лет нiя валье ры. 

Вя до ма, для на шых па да печ ных 

не звы чай на тое, што на iх не гля-

дзіць так шмат ва чэй, як ра ней, 

i яны гэ та му вель мi ра ды — вi даць 

па iх. У не ка то рых жы вёл ця пер 

ак тыў ны пе ры яд раз мна жэн ня, i iх 

нi хто не бян тэ жыць. Ня даў на на 

свет з'я вi лi ся па ла са тыя ман гус-

цi кi, за ця жа ры лi коз кi, з сум кi ма цi 

вы лез ма лень кi кен гу ру.

Мiн скi заа парк прак тыч на пра-

цуе ў штат ным рэ жы ме — ён не 

вы му ша ны зда бы ваць ежу для 

сва iх га да ван цаў, як у не ка то рых 

iн шых кра i нах, бо з'яў ля ец ца бюд-

жэт най ар га нi за цы яй. А, на прык-

лад, ня мец кiя заа пар кi ўжо звяр та-

лi ся да канц ле ра Гер ма нii Ан ге лы 

Мер кель з прось бай вы лу чыць для 

iх фi нан са вую да па мо гу ў па ме ры 

сот нi мiль ё наў еў ра. У су мес ным 

зва ро це, на кi ра ва ным канц ле ру, 

га во рыц ца, што праз ад сут насць 

на вед валь нi каў заа пар кi па зба вi-

лi ся асноў на га да хо ду, не аб ход-

на га для до гля ду жы вё л i на быц ця 

кор му.

У па доб ным ста но вi шчы 

апы нуў ся i Лон дан скi заа-

парк, якi ў сва ёй гiс то рыi 

пе ра жыў дзве су свет ныя 

вай ны i за кры ва ўся толь кi 

на вель мi не пра цяг лы час. 

Ва ўмо вах пан дэ мii заа ла-

гiч нае та ва рыст ва Лон да на 

аб вяс цi ла аб збо ры срод-

каў на пад тры ман не ра бо-

ты на ву ко ва га комп лек су i 

до гляду жы вё л. Пра цяг лы 

рэ жым iза ля цыi i ка ран цi ну 

на зы ва юць ка та стра фiч ным 

сцэ на ры ем для бры тан скiх 

заа пар каў, якiя ў асноў ным 

спа дзя ва лi ся на да хо ды ад 

на вед валь нi каў.

З па доб ны мi праб ле ма мi 

су тык ну лi ся i ў Ра сii. Заа пар-

кi, са фа ры-пар кi, рэ абi лi та-

цый ныя цэнт ры i пры тул кi 

для дзi кiх i свой скiх жы вёл 

пас ля та го, як Ра сiя сыш-

ла на ка ран цiн, ад чу ва юць цяж-

кас цi. Усе ўста но вы, якiя жы лi з 

про да жу бi ле таў, ва ўмо вах рэ-

жы му са ма iза ля цыi на сель нiц тва 

мо гуць на ват не вы жыць. У пер-

шую чар гу гэ та да ты чыц ца пры-

ват ных кам па нiй, якiя за раб ля юць 

на вi до вiшч нас цi. На вед валь насць 

упа ла да ну ля, да та цыi спон са-

раў рэз ка ска ра цi лi ся. Мiж тым у 

пры ват ным кан такт ным заа пар-

ку ZOOпарк, што ў Мiн ску, та кой 

праб ле мы не ўзнi кае. «Ка неш не, 

на вед валь нi каў ста ла менш, але 

гэ та нi як не паў плы ва ла на жыц-

цё жы вёл, — ска за ла на чаль нiк 

заа тэх нiч на га ад дзе ла Ма ры на 

МАК СI МО ВIЧ. — На шым жы вё-

лам ха пае ўся го не аб ход на га, 

i срод кi на iх утры ман не ёсць».

Што да ты чыц ца бяс пе кi на вед-

валь нi каў, у цэнт раль ным Мiн скiм 

заа пар ку апра цоў ва юць дэз ын фi-

цы ру ю чы мi срод ка мi ўсе эле мен-

ты, да якiх мо жа да кра нуц ца ча ла-

век, не каль кi ра зоў у дзень.

— Заа парк вя лi кi, i на гэ та па-

тра бу ец ца прос та ве лi зар ная коль-

касць ан ты сеп ты ку, — га во рыць 

Ак са на Бу ка. — Для жы вёл гэ тыя 

срод кi бяс печ ныя, та му што яны 

прос та не да кра на юц ца да по руч-

няў. У нас ня ма та ко га пра вi-

ла, каб на вед валь нi кi пры хо-

дзi лi ў мас ках i паль чат ках, 

бо тут ад кры тая тэ ры то рыя. 

Лю дзi вы ра ша юць са мi пы-

тан нi сва ёй бяс пе кi. Але мно-

гiя вы ка рыс тоў ва юць срод кi 

iн ды вi ду аль най ахо вы, i час-

цей за ўсё iмi ка рыс та юц ца ў 

тэ ра ры у ме i аква ры у ме, якiя 

зна хо дзяц ца ў за кры тым бу-

дын ку.

Пе ра ме ны ў ра бо це заа-

пар ка так са ма ёсць. Пад-

час пан дэ мii ад мя нi лi ўсе 

эк скур сii i iн шыя ма са выя 

ме ра прыем ствы, якiя бы-

лi за пла на ва ны. На прык-

лад, фес ты валь «Эка ло гiя. 

Твор часць. Дзе цi», якi стаў 

ужо тра ды цый ным i па вi нен 

быў прай сцi ў кра са вi ку, пе-

ра нес лi на ве ра сень. Але, 

ня гле дзя чы на вы му ша ныя 

аб ме жа ван нi, су пра цоў нi кi 

заа пар ка ста ра юц ца пры цяг нуць 

на вед валь нi каў i пры гэ тым кла-

по цяц ца аб iх бяс пе цы.

«Мы за пус цi лi на ста рон цы 

ў «Ін стаг ра ме» зо а ма ра фон, — 

раз каз вае су пра цоў нi ца заа пар-

ка. — У нас ужо ёсць i пе ра мож цы, 

якiя атры ма юць квi ток у заа парк. 

Яшчэ мы вы ра шы лi пра во дзiць ан-

лайн май стар-кла сы для дзя цей. 

У дзень аба ро ны дзя цей, ка неш не, 

мы ад мя нi лi маш таб ныя ма са выя 

ме ра пры ем ствы, але рас пра ца ва-

лi «iн ды вi ду аль ны дзi ця чы квэст». 

Ён вель мi лёг кi i цi ка вы, баць кi са 

сва iм ма лым мо гуць прай сцi ся па 

заа пар ку, вы кон ва ю чы роз ныя за-

дан нi. Та кi квэст дае маг чы масць 

як ма га менш су ты кац ца з iн шы мi 

на вед валь нi ка мi».

У заа пар ку i са праў ды цяж-

ка су тык нуц ца з на вед валь нi ка-

мi, асаб лi ва ў даждж лi вы дзень. 

Але ж су стра ка ем ся мей ную па ру 

з дзець мi.

— Я вель мi ра ды, што заа-

парк пра цяг вае сваю ра бо ту на-

ват пад час пан дэ мii, — га во рыць 

Мiхаiл. — Мы пры хо дзi лi з сы нам 

на дель фi на тэ ра пiю. Май му ма-

ло му гэ та не аб ход на, бо ў яго аў-

тызм. Тут спе цы я лiс ты вы со ка га 

ўзроў ню, i наш сын iдзе з iмi на 

кан такт. Бач на, што на вед валь нi-

каў ста ла менш, але мне вель мi 

пры ем на, што ў лю дзей ёсць маг-

чы масць са мiм пры маць ра шэн не: 

на вед ваць та кiя ўста но вы цi не.

На тал ля ТА ЛI ВIН СКАЯ.

Фота Таццяны ТКАЧОВАЙ.

З жыц ця жы вёлЗ жыц ця жы вёл

У ган конг скiм заа пар ку Ocean Park, апус це лым з-за ад сут нас цi 

на вед валь нi каў пад час ка ран цi ну, па ча лi спар вац ца гi ганц кiя 

пан ды. Са мец Ле Ле i са мка Ян Ян жы вуць у Ocean Park ужо 

14 га доў. На пра ця гу апош нiх дзе ся цi слу жы це лi спра ба ва лi 

пры му сiць iх да гэ та га, але бес па спя хо ва. I толь кi ця пер, ка лi не 

ста ла на вед валь нi каў, у жы вёл пра чнуў ся iн стынкт раз мна жэн ня. 

Су пра цоў нi кi Мiнск ага заа пар ка пад час пан дэ мii так са ма за ўва-

жы лi зме ны ў па во дзi нах сва iх па да печ ных — апош нiя... не ха ва-

юць сва ёй ра дас цi. Ка рэс пан дэнт га зе ты «Звяз да» да ве да ла ся, 

як яшчэ змя нi ла ся жыц цё жы вел i якiя пе ра ме ны ад бы лi ся ў 

Мiн скiм заа пар ку пад час пан дэ мii.

Без эк скур сiй i фес ты ва ляўБез эк скур сiй i фес ты ва ляў
Як пра цуе ста лiч ны заа парк пад час пан дэ мiiЯк пра цуе ста лiч ны заа парк пад час пан дэ мii
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