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Як скла дзец ца наш лёс, 

пэў на, у най боль шай сту-

пе ні за ле жыць ад нас са-

міх, ад нак уплыў на яў нас ці 

і стаў лен ня да дзя цей ма мы 

і та ты не да ацэнь ваць нель-

га. Най час цей у ня поў ных 

сем'ях у дзя цей ня ма ме-

на ві та та ты, пры чым ча сам 

на ват та ды, ка лі ён жы ве 

ў ад ной ква тэ ры з ма лы мі.

ПА ГА ВО РЫМ 
З КОЖ НЫМ

Дзе ці, якія вы рас та юць у сем'-

ях, дзе ня ма та ты або ён ёсць, 

але амаль не ўдзель ні чае ў 

жыц ці ма ло га, па ўсіх па каз чы-

ках прай гра юць і ў дзя цін стве, 

і ў да рос лым жыц ці, упэў не ны 

Аляк сандр ВЯ ЛІЧ КА, стар-

шы ня праў лен ня гра мад скай 

ар га ні за цыі «Са вет баць каў», 

ство ра най ле тась. Усе чле ны гэ-

тай су пол кі — ак тыў ныя та ты, 

якія ста вяць мэ тай да 2025 го да 

па га ва рыць з кож ным муж чы-

нам у Бе ла ру сі.

— Перш-на перш мы пай шлі 

ў шко лы і пра па на ва лі да па маг-

чы пра во дзіць баць коў скія схо ды 

для та таў. Ле тась пра вя лі 75 та-

кіх су стрэч з удзе лам больш чым 

2,5 ты ся чы та таў, — ка жа Аляк-

сандр Вя ліч ка. — І я зра зу меў, 

што кож ны та та хо ча, каб яго дзі-

ця бы ло шчас лі вае, і што ня ма 

раў на душ ных баць коў, прос та 

мы яшчэ не ўме ем да іх да сту-

кац ца. Мы рас пра ца ва лі спе цы-

яль ны се мі нар «Па да ры дзі ця ці 

та ту», ку ды за пра ша ем толь кі 

та таў і ка жам ім, што дзі ця ці трэ-

ба да рыць свой час, ува гу, та-

лент. Та та на столь кі ўплы во вы, 

на коль кі ён по бач. Мы ве рым, 

што іс нуе не каль кі вы ключ ных 

кам пе тэн цый баць кі, або тых рэ-

чаў, якія на ват най леп шая ма ці 

не змо жа даць свай му дзі ця ці. 

На прык лад, дак лад нае ўяў лен-

не, што та кое муж насць.

Па ста тыс ты цы, у Бе ла ру сі 

43 % дзя цей жы вуць у сем' ях, 

дзе ня ма та ты і, ад па вед на, — 

муж чын ска га ўплы ву і вы ха ван-

ня. Тая ж ня ўмоль ная ста тыс-

ты ка да сле да ван няў па каз вае, 

якія мо гуць быць на ступ ствы ад 

ад сут нас ці род на га баць кі, рас-

ка заў стар шы ня праў лен ня ар-

га ні за цыі.

Вы свет ле на, што 63 % са ма-

за бой стваў у све це спра бу юць 

здзейс ніць асо бы, якія вы рас-

лі ў сям'і без баць кі. Больш за 

тра ці ны з тых, ка го вы ра та ва лі 

ад спро бы звес ці ра хун кі з жыц-

цём, свед чаць, што пры чы на іх 

учын ку — дрэн нае ся мей нае 

ста но ві шча, скан да лы, ад сут-

насць лю бо ві баць коў. Гэ та да-

ты чыц ца перш за ўсё пад лет каў. 

80 % гвал таў ні коў вы рас лі без 

баць кі, 70 % пад лет каў і дзя цей, 

якія зна хо дзяц ца пад са цы яль-

най апе кай, — з ся мей, дзе ня ма 

та ты. 90 % бяз до мных у све це 

так са ма ста ле лі без та ты.

— Як бы мы ні ста ві лі ся да 

ста тыс ты кі, ліч бы ка жуць са мі 

за ся бе. А вось звест кі з да сле-

да ван няў больш чым 150 ды сер-

та цый, якія так ці інакш да ты чац-

ца баць коў ства і ўплы ву та ты на 

вы ха ван не дзя цей, — да дае кі-

раў нік «Са ве та баць каў». — Ад-

сут насць баць кі рэз ка па вы шае 

ры зы ку ўзнік нен ня дзі ця чай дэ-

прэ сіі, эма цы я наль на га раз ла ду, 

не га тыў ных эмо цый, най перш ві-

ны і стра ху. У тры-ча ты ры ра зы 

па ні жае па чуц цё са цы яль ных 

кам пе тэн цый, шчас ця. Па вы шае 

тры вож насць.

Акра мя та го, дзе ці ў сем' ях з 

не вы со кім ін дэк сам уцяг ну тас-

ці баць каў у іх вы ха ван не менш 

стрэ саў стой лі выя, ця жэй адап-

ту юц ца і горш ву чац ца. У іх у 

2,5 ра за час цей ды яг нас ту юць 

астму і ін шыя псі ха са ма тыч ныя 

пра явы. Ма лыя менш іні цы я-

тыў ныя і ма юць ніз кі ўзро вень 

са цы яль най ста лас ці. Яны пра-

яў ля юць больш агрэ сіі, час цей 

уцяг ва юц ца ў кан флік ты з ра вес-

ні ка мі і на ват больш схіль ныя да 

ня шчас ных вы пад каў.

50 ЖЫЦ ЦЁ ВА 
ВАЖ НЫХ ЗВЫ ЧАК

У да рос лым жыц ці ў не да люб-

ле ных та та мі дзя цей час та ўсё 

так са ма склад ва ец ца не вель-

мі ўда ла. У 80 % шлю баў, якія 

ска соў ва юц ца ў пер шыя пяць 

га доў жыц ця, як мі ні мум адзін з 

су жэн цаў — з сям'і, дзе не бы ло 

баць кі. І на ват ка э фі цы ент смя-

рот нас ці ся род не маў лят вы шэй-

шы ў 1,8 ра за ў ма туль, якія не 

за му жам.

Та там, якія ўсве дам ля юць ся бе 

як баць ку, «Са вет баць каў» між 

тым пра па нуе не толь кі су стрэ чы-

раз мо вы, а і са ма аду ка цыю.

— Яна для тых тат, якія ра зу-

ме юць, што ў не чым не ма юць 

ра цыі, і па чы на юць шу каць, дзе 

атры маць ін фар ма цыю. Не ка то-

рых з іх ад штурх ну лі ад вы ха ван-

ня ма ло га, хтось ці сам ад мо віў ся 

ад гэ та га пра цэ су. Та кім баць кам 

трэ ба, каб ім нех та да па мог. Той, 

хто не ча га хо ча і да лу ча ец ца да 

нас са сва і мі іні цы я ты ва мі, па-

чы нае рэа лі зоў ваць іх, — ка жа 

Аляк сандр Вя ліч ка.

Для баць каў ужо тры га ды ла-

дзяць трэ нінг «50 жыц цё ва важ-

ных звы чак та ты». Гэ та 50 што-

тыд нё вых су стрэч з та та мі ця гам 

го да, дзе раз гля да юц ца га лоў-

ныя кры тэ рыі баць коў ства.

— Ці ка ва, што за год ні хто не 

вый шаў з гру пы! 90 % баць каў, 

якія хо дзяць на на шы су стрэ чы, 

ад мо ві лі ся ад ал ка го лю. Два та-

ты, якія бы лі ў раз вод зе, ад на ві лі 

сем'і і афі цый на афор мі лі шлю-

бы з бы лы мі жон ка мі. Мы імк-

нём ся ства рыць з на шых баць-

каў на стаў ні каў, і гэ та са праў ды 

пра цуе. Баць кі вы хо дзяць ад 

нас і са мі ства ра юць па доб ныя 

групы.

Пас ля кож най та кой су стрэ чы 

па тэ ме ўзня та га пы тан ня кож-

ны аба вяз ко ва пры мае пэў нае 

ра шэн не для яго рэа лі за цыі ў 

жыц ці сям'і. Нех та ро біць жон-

цы па да ру нак, а нех та пры бі вае 

плін тус, які ўжо два ме ся цы гэ-

та га ча кае.

— Наш трэ нінг ужо атры маў 

ста ноў чыя рэ цэн зіі і быў апра ба-

ва ны пры пе да га гіч ным уні вер сі-

тэ це. Мы ма ем пра ва пра во дзіць 

яго ў шко лах, са цы яль на-пе да-

га гіч ных цэнт рах (СПЦ) і ін шых 

уста но вах, — пад трым лі вае га-

вор ку Аляк сандр ПРУД НІ КАЎ, 

лінг віст, член праў лен ня «Са-

ве та баць каў».

Ар га ні за цыя па ча ла ра бо ту 

з СПЦ Фрун зен ска га і За вод-

ска га ра ё наў ста лі цы, з'я ві лі ся 

тэ ма тыч ныя ка бі не ты ва ўсіх жа-

но чых кан суль та цы ях, свае ідэі 

та ты пра соў ва юць і за ме жы 

кра і ны. Чле ны «Са ве та баць каў» 

упэў не ны, што праз не каль кі га-

доў моц ны баць коў скі рух бу дзе 

ство ра ны амаль ва ўсіх кра і нах 

пост са вец кай пра сто ры.

СПОРТ, БАЛЬ, 
ГУЛЬ НЯ

Па коль кі та та асоб на ад сям'і 

іс на ваць не мо жа, баць коў ская 

су пол ка раз у не каль кі ме ся цаў 

ла дзіць агуль ныя су стрэ чы не 

толь кі са сва і мі пры хіль ні ка мі і 

ак ты віс та мі, але і з іх сем' я мі. 

Гэ та мо жа быць па ход у ка вяр-

ню, парк, на пры ро ду — ку ды 

хо чаш. А вяс ной уво гу ле збі ра-

юц ца зла дзіць са праўд ны баль. 

Ка жуць, ужо ву чац ца валь са-

ваць.

Ар га ні за цыя ад кры тая, за яў-

ля юць яе за сна валь ні кі. І хоць 

пры маць жан чын тут не збі ра-

юц ца — ма ту ля ўсё ж не та та, — 

ад нак «Са вет баць каў» ла дзіць 

так са ма су стрэ чы і для клас ных 

кі раў ні коў, якія ў асноў ным жан-

чы ны, і для на мес ні каў ды рэк-

та раў па ву чэб на-вы ха ваў чай 

ра бо це. Ле тась, ка жуць, з та кі мі 

трэ нін га мі аб' еха лі ба дай што 

ўсе ра ё ны Го мель шчы ны.

Пры гэ тым ста сун кі та ты 

з ма лым да па ма га юць раз ві-

вац ца не толь кі дзі ця ці, але і 

са мо му баць ку, пад крэс лі вае 

Кірыл БУДКЕВІЧ, псі хо лаг, член 

праў лен ня «Са ве та баць каў»:

— Та та — не прос та зда быт-

чык, які пры но сіць гро шы ў ха-

ту. Ба вя чы час з ма лым, баць ка 

атрым лі вае доб рую маг чы масць 

рас ці ра зам з дзець мі, пры нам сі, 

на гу ляц ца ў тыя цац кі, якіх не 

бы ло ў яго ча сы. Не за бы ва ем 

мы і аду ка цый ны мо мант — во-

зім дзя цей на эк скур сіі на прад-

пры ем ствы. Вось на за вод зе 

га дзін ні каў «Луч» бы лі, на «Ка-

му нар цы» цу кер ка мі ла са ва лі ся. 

Мы хо чам, каб ма лыя на свае 

во чы ба чы лі, кім мож на пра ца-

ваць і як гэ та вы гля дае.

— Та та так са ма ад каз ны за 

фі зіч нае раз віц цё дзі ця ці. Ён па-

ві нен уцяг ваць ма ло га ў спорт, 

лі чаць у ар га ні за цыі і ла дзяць 

спар тыў ныя за баў кі баць коў і 

дзя цей. Трэ ці год пра хо дзіць 

ва лей боль ны тур нір, фі нал яко-

га ад бы ва ец ца ў СКА «Уруч ча», 

дзя ку ю чы та му, што мы знай шлі 

агуль ную мо ву са мно гі мі дзярж-

уста но ва мі, — да дае Аляк сандр 

Пруд ні каў.

У ме жах спар тыў ных тур ні раў, 

да рэ чы, ар га ні зу юць і кон кур сы 

для та таў, пры нам сі, прыз для 

баць кі, які на ве дае ўсе мат чы ка-

ман ды свай го дзі ця ці. З са ка ві ка 

пач нуць ла дзіць фут боль ны тур-

нір. Ідэ яй ужо за ці ка ві лі ся Мі ніс-

тэр ства спор ту і Дом фут бо ла, 

абя ца лі да па маг чы спар тыў най 

фор май.

Пла ну юць у ар га ні за цыі і шах-

мат ны тры ят лон: кла січ ныя шах-

ма ты, кі тай скія і япон скія. Гэ та бу-

дзе ка манд ная гуль ня: та ты і дзе ці 

су праць та кіх жа пра ціў ні каў.

— Су стрэ чы з на мі — гэ та і 

доб ры спо саб за няць та таў. Не-

ка то рыя баць кі толь кі і ве да юць, 

што на ра бо ту сха дзіць, а пас-

ля яе ад па чы ва юць, у сац сет-

ках ся дзяць, вы пі ва юць... Так 

што ўцяг ван не та таў у ін та рэ-

сы на шай су пол кі — гэ та яшчэ 

і пэў ны па ра ту нак ад шкод ных 

звы чак, спо саб да лу чыць да су-

мес ных з дзець мі хо бі, — лі чыць 

Васіль МА ЛА ШЭН КАЎ, жур на-

ліст, член праў лен ня «Са ве та 

баць каў». — А ёсць жа та кія за-

хап лен ні, якія з ча сам мо гуць пе-

ра рас ці ў па ста ян ныя агуль ныя 

за ня ткі: тыя ж ма дэ лі са ма лё таў 

кле іць, ра зам ка ра тэ зай мац ца, 

на ро ва рах ез дзіць...

Іх до сведІх до свед

Мы — 
ад на ка ман да
Чым пры ва біць баць коў у шко лу? 

Як на ла дзіць з імі ста сун кі? Што зра-

біць, каб ме та ды вы ха ван ня пе да го-

гаў і баць коў не су пя рэ чы лі ад но 

ад на му, а школь ні кі ўспры ма лі гэ ты 

ўплыў ста ноў ча? Ад ка зы на гэ тыя і 

ін шыя пы тан ні ве да юць у ста ліч най 

шко ле № 40. На ву чаль ная ўста но ва 

ра зам з та та мі і ма ма мі школь ні каў 

ак тыў на пад трым лі вае і раз ві вае 

ідэі ад каз на га баць коў ства.

— Пе да го гам 

і баць кам трэ ба 

стаць ад на дум ца мі, 

якія ра зам бу дуць 

вы ра шаць праб-

ле мы вы ха ван ня. 

І ме на ві та пе да гогі 

як спе цы я ліс ты ў 

га лі не аду ка цыі па-

він ны іні цы я ваць 

уза е ма дзе ян не з 

баць ка мі, — упэў не-

на ды рэк тар шко лы На талля НОВІК. — 

Сён ня мно гія сем'і перш за ўсё хва лю-

юц ца за эка на міч ны стан сям'і. Боль шую 

част ку ча су яны пра вод зяць на ра бо це, 

а до ма аб мяр коў ва юць гра шо выя праб-

ле мы, усё час цей ухі ля ю чы ся ад вы ха ван-

ня дзі ця ці і пе ра клад ва ю чы гэ тую мі сію на 

пе да го гаў шко лы. Ад нак абод ва ба кі — 

гэ та не за каз чык і вы ка наў ца, а чле ны 

ад ной ка ман ды з роз ны мі функ цы я мі і 

сфе рай пры кла дан ня сіл.

Ад нак сем'і роз ныя, у кож най свае 

цяж кас ці, та му не маг чы ма даць адзі ны і 

пра віль ны ад каз на пы тан не, як уза е ма-

дзей ні чаць з сям' ёй. Мно гае за ле жыць ад 

ін ту і цыі і май стэр ства пе да го га.

— На стаў ні кі ву чац ца вы бу доў ваць 

ад но сі ны з баць ка мі з улі кам іх за пы таў, 

сту пе ні ак тыў нас ці і ўзроў ню псі хо ла га-

пе да га гіч най кам пе тэн цыі. Яны імк нуц ца 

раз ві ваць і на ву чаць баць коў, бо ад іх у 

мно гім за ле жыць і якасць аду ка цый на га 

пра цэ су, — ка жа На тал ля Но вік.

Ва ўсіх уста но вах, дзе вы кла да ла пе-

да гог з 27-га до вым ста жам, для клас ных 

кі раў ні коў і спе цы я ліс таў са цы яль на-пе-

да га гіч най і псі ха ла гіч най служ бы (СППС) 

раз у два-тры га ды ар га ні зоў ва ла ся кур-

са вая пад рых тоў ка на тэ му ўза е ма дзе ян-

ня з баць ка мі. За пра ша лі ся вы клад чы кі, з 

які мі пе да го гі аб мень ва лі ся прак тыч ным 

во пы там.

Да кур са вой пад рых тоў кі кі раў ніц тва 

шко лы пра во дзіць з клас ны мі кі раў ні ка мі, 

спе цы я ліс та мі СППС і баць ка мі ан ке та-

ван не з на дзён ны мі пы тан ня мі. Пе да го гі, 

у пры ват нас ці, мо гуць на пі саць, ча го яны 

ча ка юць ад баць коў свай го кла са, а баць-

кам на пад ста ве апра ца ва най ін фар ма-

цыі пра па ну ец ца ад ка заць, што і як яны 

мо гуць зра біць і ча го ім не ха пае ў сваю 

чар гу. Па сло вах ды рэк та ра, шко ла не мо-

жа за мя ніць або поў нас цю кам пен са ваць 

тое, што атрым лі вае дзі ця ад баць коў. Ад-

нак яна здоль ная і аба вя за на ўзба га ціць і 

ўзмац ніць ста ноў чы па за школь ны ўплыў 

на вуч няў, а так са ма ў пэў най сту пе ні 

нейт ра лі за ваць не га тыў нае ўздзе ян не, 

ка рыс та ю чы ся сва і мі пра фе сій ны мі маг-

чы мас ця мі, лі чыць ды рэк тар.

— Знач ная част ка пад лет каў ця пер ад-

да ля ец ца ад баць коў, і сям'і па тра бу ец ца 

сіс тэ ма тыч ная да па мо га з бо ку шко лы, 

ад нак пры гэ тым на ву чаль ная ўста но-

ва ні ко лі не бу дзе кан ку ры ра ваць з сям'-

ёй, — пе ра ка на на На тал ля Но вік.

Для баць коў у шко ле раз на ме сяц 

ар га ні зу юц ца кан суль та цыі з на стаў ні-

ка мі-прад мет ні ка мі. Пра во дзіц ца цыкл з 

вась мі за ня ткаў «Па спя хо вае баць коў-

ства». За да па мо гу і ак тыў ны ўдзел у 

жыц ці шко лы і яе ме ра пры ем ствах баць кі 

па ста ян на ўзна га родж ва юц ца ў роз ных 

на мі на цы ях. У вы ні ку коль касць за ці каў-

ле ных і ад каз ных та таў і мам, а так са ма 

па спя хо вых вуч няў па вя ліч ва ец ца.

Матэрыялы падрыхтавала 

Іры на СІ ДА РОК, фо та аў та ра.

ДАЙ ЦЕ СЛО ВА ТА ТУ!
Ча му на яў насць баць кі ў сям'і та кая важ ная для дзі ця ці

«Іс нуе не каль кі вы ключ ных 
кам пе тэн цый баць кі, 
або тых рэ чаў, якія на ват 
най леп шая ма ці не змо жа 
даць свай му дзі ця ці. 
На прык лад, дак лад нае 
ўяў лен не, што та кое 
муж насць».


