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Ідэя ства рыць сту дыю 

для ма лень кіх на ву коў-

цаў з'я ві ла ся ў Над зеі, 

яшчэ ка лі яна бы ла 

ця жар най. Ця пер Эка-

ла ба ра то рыі, як і яе да-

чуш цы На стач цы, пяць 

га доў. Ма ла дая ма ма 

рас ка за ла, ча му на за-

ня ткі ў дзі ця чую на ву ко-

вую сту дыю ка рыс на ха-

дзіць не толь кі бу ду чым 

ака дэ мі кам.

— Вель мі час та ма ла дых 

мам на ад крыц цё сва ёй 

спра вы на тхня юць іх дзе ці. 

Ві даць, так ста ла ся і ў тва ім 

вы пад ку?

— Ну так, ра зам з дзець мі 

час та на ра джа ец ца сваё пры-

зна чэн не. Яны на огул усё жыц цё пе ра ва-
роч ва юць з ног на га ла ву. У дзя цін стве я 
кож нае ле та пра во дзі ла ў вёс цы: з роз-
ны мі апа ло ні ка мі, жаб ка мі, ма тыль ка мі. 
Увесь час у гуль нях быў пры род ны эле-
мент. Тое, што мне са мой ка лісь ці па да ба-
ла ся, ця пер, дзя ку ю чы На сці, пе ра рас тае 
ў неш та больш маш таб нае, знач нае.

— На дзя, ты хо чаш, каб усе твае 
вуч ні ста лі ў бу ду чы ні ву чо ны мі, да-
след чы ка мі? Аль бо ве ды па хі міі, фі-
зі цы, аст ра но міі ды бія ло гіі па трэб ны 
не толь кі для гэ та га?

— Я не стаў лю за да чу зра біць іх усіх 
ву чо ны мі. Для мя не важ на, каб дзе ці 
праз гуль ню зра зу ме лі скла да ныя ўза-
е ма су вя зі ма тэ ры я лаў, з'яў і пра цэ саў 
у гэ тым све це, бы лі больш уваж лі выя, 
на зі раль ныя, усё пра вя ра лі, а не бяз-
дум на да вя ра лі. Бо ў бу ду чым, ка лі яны 
ста нуць да рос лы мі, ад на з са мых за-
па тра ба ва ных якас цяў — ана лі тыч ны 
і да пыт лі вы ро зум, умен не да пус ціць 
штось ці і пра ве рыць сваю гі по тэ зу, зра-
біць вы сно вы. Су час ным дзе цям гэ та 
ця пер цяж ка. На пэў на, та му, што шмат 
ча го атрым лі ва юць га то вым.

— Ка лі еду ў мет ро, то скла да ец ца 
ўра жан не, што боль шасць су час ных 
дзя цей ці ка вяць толь кі га джэ ты...

— Ка лі ў мя не з'я ві ла ся дач ка, я ста-
ла час та і па доў гу на зі раць за хлоп чы-
ка мі і дзяў чын ка мі. І зра зу ме ла, што 
да след чык жы ве ў кож ным дзі ця ці. 
Ма лыя лю бяць ра біць ад крыц ці, зда-
гад вац ца, вы на хо дзіць. Але не ўсе 
баць кі пад трым лі ва юць гэ тую жы вую 
ці каў насць да све ту. Ча сам ін та рэс да 
та го, як усё ўлад ка ва на, губ ля ец ца па 
шэ ра гу пры чын, але за ці ка віць зноў 
мож на кож на га. Бо дзе ці вель мі моц на 
і лёг ка пе рай ма юць тое, што ва кол іх. 
Гэ та мы пра ве ры лі і ў Эка ла ба ра то-
рыі. Ка лі пра віль на за да дзе ны век тар, 
то дзе ці ў ча кан ні за ня ткаў не ся дзяць 

у га джэ тах, а ак тыў на аб мяр коў ва юць 
свае тэ о рыі і зда гад кі, дзе ляц ца вы ні ка-
мі хат ня га за дан ня, за да юць пы тан ні.

— А чым па зна валь ным баць кі 
мо гуць па зай мац ца з дзець мі до ма 
ў звы чай ных умо вах, без ней ка га ад-
мыс ло ва га аб ста ля ван ня?

— Дзе ці вель мі лю бяць на зі раць за 
зор ка мі. Ча му б не зра біць гэ ты пра цэс 
па зна валь ным? Мож на на ма ля ваць на 
кар до не су зор'е, пра ка лоць на мес цы 
зо ра чак дзі рач кі і злу чыць іх ка ля ро вым 
ма туз ком. Га то вую «зор ную вы шыў ку» 
мож на па ве сіць у дзі ця чым па коі. З су-
зор' я мі на огул шмат уся го ці ка ва га. Пра 

іх мож на ле ген ды па чы таць, а по тым па-

шу каць пад час пра гул кі. Ця пер шмат аст-

ра на міч ных пра грам: на во дзіш на нач ное 

не ба тэ ле фон, і ён рас каз вае, што гэ та за 

су зор'е. Вель мі лю бяць вы ха ван цы Эка-

ла ба ра то рыі на зі раць за аб ло ка мі. У ін-

тэр нэ це мож на знай сці ад мыс ло вую рам-

ку: ка лі на вес ці яе на воб ла ка, то будзе 

зра зу мела, да яко га ві ду яно ад но сіц-

ца. Мая На сця мі ну лым ле там па ста-

ян на з гэ тай рам кай ха дзі ла: «О, вунь 

ку ча ва-даж джа вое воб ла ка па ля це ла. 

Хут ка — дождж». Ёсць у ін тэр нэ це шмат 
раз ві ва ю чых гуль няў. Той, хто шу кае, 
зна хо дзіць. Ін шая спра ва, што да рос лым, 

як пра ві ла, не хо чац ца гу ляць.

— А ты са ма з дач кой час та гу-

ля еш?

— На сця хо дзіць на не ка то рыя за-

ня ткі да мя не ў Эка ла ба ра то рыю. Але 

і акра мя гэ та га мы шмат ча го ці ка ва га 

ро бім до ма. На вы хад ных, на прык лад, 

ез дзі лі на ле ці шча. Знай шлі там пры-
го жа га ву се ня. Пад корм лі ва лі яго. Ён у 
нас па жыў па ру дзён і за вяр нуў ся ў ку-
кал ку. Ча ка ем, які ма ты лёк з яе з'я віц-
ца. Му ха лоў кі па ся лі лі ся на кус це бруж-
ме лю, мы на зі ра лі за імі, па чы на ю чы з 
яек, по тым бы лі пух на тыя пту ша нят кі. 
Яга ды ўсе аб сы па лі ся, не ха це лі тур ба-

ваць малых. Зараз пту ша ня ты 
ўжо на ву чы лі ся лё таць і жы-
вуць у на шым са дзе.

Яшчэ ў нас у ква тэ ры рас-
туць яб лы ні ў ва зо не. Па ча ло ся 
з та го, што я ку пі ла яб лы кі, а 
там бы лі зер не ткі з па раст ка мі. 
На сця іх па са дзі ла. Ця пер ча-
ка ем, што вы рас це. Мо жа, мы 
пас ля пе ра са дзім са джан цы 
ка ля до ма, і ў нас будуць свае 
яб лы кі. З усякай кос тач кі мож-
на вы рас ціць ней кую рас лі ну. 
Не факт, што яны пры жы вуц-
ца ў на шых умо вах, але ці ка ва 
пра вес ці да сле да ван не. Дзе ці 
вель мі лю бяць свае град кі. У 
На сці на бал ко не ча ты ры ва зо-
ны, за які мі яна са ма да гля дае і 
на зі рае, як там што рас це. Так 
ра ду ец ца, ка лі штось ці квіт нее. 

І на ле ці шчы ва ўсім хо ча паў дзель ні-
чаць. Яшчэ дач ка вель мі лю біць жы вёл, 
год та му па пра сі ла мя не ку піць ча ра-
па шак.

— Як пра ві ла, дзе ці про сяць хат-
ніх жы вёл, але ў вы ні ку за імі да гля-
да юць баць кі. Па мя таю, я так са ма ў 
дзя цін стве пры нес ла да до му мар-
скіх сві нак, а пас ля ма ма іх кар мі ла 
і чыс ці ла клет ку.

— Чы шчу аква ры ум па куль што я. 
Але ў На сці ёсць ін шыя аба вяз кі. Яна 
ўклю чае свят ло, вы гуль вае іх, пад корм-
лі вае. Я ча сам ка жу: «На сця, па-мой му, 
да ча ра пах сён ня ні хто не па ды хо дзіў, 
ідзі з імі па га ва ры». Ка лі на гад ваць, то 
яна з за да валь нен нем ідзе і раз маў ляе 
з імі. Ка лі не, то за бы ва ец ца. Дзе ці ёсць 
дзе ці. Але, на мой по гляд, ад ра зу вар та 
па дзя ліць аба вяз кі.

— Да ця бе ў Эка ла ба ра то рыю пры-
хо дзяць дзе ці ад 4 га доў. Зда ва ла-
ся б — та кія ма лыя, што яны зра зу ме-
юць, і як ім рас тлу ма чыць штось ці?

— Але ме на ві та яны ро бяць на дру гім 
го дзе на ву чан ня ве лі зар ны пра рыў. Вя-
до ма, ма лень кім дзе цям па да ба ец ца ўсё 

змеш ваць, каб ад ра зу шмат 
пе ны, шы пен ня і ін шых спец-
эфек таў і бур ных рэ ак цый. За 
пер шы год, па куль мы раз бі-
ра ем фі зі ку і хі мію, у іх на за-
па шва ец ца доб ры ба гаж ве-
даў і во пы ту, што да зва ляе ў 
да лей шым лёг ка ўспры маць 
аб страк цыі на кур се дру го га 
го да па аст ра но міі.

Ця пер усё да ступ на, на ват 
за над та. Вель мі шмат шоу ў 
на шым жыц ці, на кож ным 
кро ку. Дзе ці пры звы чай ва юц-
ца. Я за ўва жы ла, што су час-
ныя дзе ці не ўме юць ча каць. 
Хоць гэ та ад но з асноў ных 
умен няў, якое трэ ба сфар-
мі ра ваць да 6 га доў — ад-
тэр мі на ваць жа да нае, ка лі 
не маг чы ма атры маць ця пер. 
У гэ тым да па ма гае ба та ні ка, 
бо каб вы рас ціць рас лі ну, па-
трэб на ня ма ла цяр пен ня.

— Час та на зі раю, як 
ма лень кія «ча муч кі» дай-

ма юць сва іх баць коў: «Ча му гэ та, а 
ча му тое?» Тыя ж у гэ ты час раз маў-
ля юць па тэ ле фо не аль бо ка жуць: 
«Ад ча пі ся, на да ку чыў са сва і мі пус-
ты мі пы тан ня мі».

— Мне шка да та кіх дзя цей. Ка лі я 
ве даю ад каз на пы тан не, аба вяз ко ва 
ад каз ваю. Але ча сам пы тан ні На сці і 
ма іх вуч няў ста вяць на ват мя не ў ту-
пік. Та ды ле зу ў ін тэр нэт: «Я не ве даю, 
за раз мы па чы та ем». На не ка то рыя 
пы тан ні ад каз ад ра зу не зна хо дзіц ца. 
Толь кі з ця гам ча су. Га лоў нае — не за-
бы вац ца ад каз ваць на пы тан ні. Я лі чу, 
гэ та вель мі важ на.

На дзея ДРЫНД РО ЖЫК.
nаdzіеjа@zvіаzdа.bу



«АД КУЛЬ 
Я ЎЗЯЎ СЯ?»
Ча му аба вяз ко ва 
га ва рыць з дзець мі 
пра секс

Гэ ты мо мант ад ной чы прый дзе — і тваё дзі ця, сур'-
ёз на гле дзя чы та бе ў во чы, за пы та ец ца: «Та та, ад-
куль я ўзяў ся?» І гэ тае пы тан не ку ды страш ней-
шае за жон чы на «Ты па мя та еш, які сён ня дзень?» 
Бо з жон кай так ці інакш да сі ра ды, а вось што ска заць 
ма лень ка му ча ла ве ку, як не ша кі ра ваць яго жорст кай 
фі зі я ла гіч най праў дай пра тое, чым зай ма лі ся та та і 
ма ма дзе ля яго з'яў лен ня на свет? Та му мно гія баць кі 
ад цяг ва юць гэ ты мо мант і ха ва юц ца за бай кі пра бус ла 
ці ка пус ту. На са май спра ве га ва рыць з дзець мі пра 
секс не толь кі мож на, але і не аб ход на. Але як ра біць 
гэ та пра віль на?

Зда ва ла ся б, даў но мі ну лі тыя ча сы, ка лі пры сло ве «секс» 
асаб лі ва да лі кат ныя на ту ры чыр ва не лі. Пра гэ та ба га та га во-
раць і пі шуць не толь кі праг ныя да рэй тын гаў жур на ліс ты, але 
і сур' ёз ныя спе цы я ліс ты 
на кшталт псі хо ла гаў і 
дак та роў. Але не ска жаш, 
што ўсё гра мад ства ста-
віц ца да гэ тай тэ мы спа-
кой на і па-ме ды цын ску 
ўзва жа на, асаб лі ва ка лі 
спра ва да ты чыць па ла-
во га вы ха ван ня дзя цей і 
пад лет каў. То там, то сям 
чу юц ца іс тэ рыч ныя вы гу кі пра «раз бэшч ван не» ма ла до га 
па ка лен ня, а па ла вая асве та вы стаў ля ец ца як ко рань су-
свет на га зла. Маў ляў, ме ней ве да юць — ме ней ве не рыч ных 
хва роб і ран ніх ця жар нас цяў. Хоць су свет ны до свед га во рыць 
аб ад ва рот ным: не вуц тва — ад на з асноў ных пры чын вы-
шэй азна ча ных праб лем, бо ін стынкт раз мна жэн ня ўсё ад но 
пра цуе, а ра зу мен ня, што і як з ім ра біць, ня ма.

А ці ка васць да фі зі я ла гіч на га бо ку ад но сін па між муж-
чы нам і жан чы най у дзя цей ра на ці поз на ўзні кае. Хі ба што 
спо са бы яе спа та лен ня мя ня юц ца ў за леж нас ці ад эпо хі. Ка лі 
яшчэ не бы ло ін тэр нэ ту з яго «вя сё лы мі» кар цін ка мі, мы з 
ад на год ка мі ўпо тай гар та лі эра тыч ныя га зет кі і ча со пі сы. 
І ў гэ тым на шае па ка лен не не бы ло ўні каль ным: па чы таў шы 
ўспа мі ны Ян кі Бры ля і Ры го ра Ба ра ду лі на, я зра зу меў, што ў 
бе ла рус кай вёс цы з усёй яе тра ды цый нас цю і «цнат лі вас цю» 
з сек су ні хто не ра біў сак рэ ту Па лі шы не ля. Бо гэ та жыц цё.

Але ў наш больш сва бод ны ва ўсіх ад но сі нах час мно гія 
баць кі ба яц ца шчы ра га ва рыць з дзець мі пра ін тым ныя ад но-
сі ны. І ро бяць тым са мым вя лі кую па мыл ку: не атры маў шы ад-
ка зу на пы тан не ад та ты і ма мы, ма лень кі ча ла век звер нец ца 
да ад на год каў або, што больш ве ра год на, да ін тэр нэ ту. Што 
ён там пра чы тае і па ба чыць ды ў якой ін тэр прэ та цыі — уя віць 
ня цяж ка. Ды мно гія баць кі па прос ту са ро ме юц ца та кой да лі-
кат най тэ мы і ста ра юц ца ад цяг нуць гэ тую важ ную раз мо ву.

Хоць са ро мец ца ня ма ча го: трэ ба ра зу мець, што секс — гэ-
та кі ж на ту раль ны для ча ла ве ка пра цэс, як яда і сон. І ў той жа 
час не са мае га лоў нае, дзе ля ча го жы ве ча ла век. І чым ра ней 
мы рас ка жам сва ім дзе цям пра гэ ту з'я ву, тым ле пей: бо па-
збя ган не тэ мы толь кі рас паль вае ці каў насць юнай ча ла ве чай 
іс то ты да «за ба ро не на га пло да». Але ж ты по вая рэ ак цыя боль-
шас ці баць коў, ка лі дзі ця, на прык лад, вы пад ко ва па ба чы ла 
эра тыч ную сцэ ну ў кі но, — «Прэч ад сюль! Ня ма ча го та бе тут 
гля дзець!» Ка лі вы так ро бі це, то він шую: вы ўжо «за яка ры лі» ў 
свя до мас ці ма ло га, што ёсць ней кая та ям ні ца, якую да рос лыя 
ча мусь ці ха ва юць. А пас ля, ка лі вы та кі на ва жы це ся за вес ці 
раз мо ву, то ака жац ца, што дзі ця ўжо вы ву чы ла «мат част ку» 
па ві дэа ро лі ках у ін тэр нэ це. Вя до ма, без усве дам лен ня ма-
раль на-этыч ных ню ан саў ін тым на га жыц ця лю дзей.

Та кім чы нам, мы прый шлі да та го, што га ва рыць з дзець мі 
пра гэ та трэ ба. Але як — так са ма праб ле ма для баць коў. Пры-
чым адзі на га ад ка зу на гэ тае пы тан не ня ма на ват у спе цы я ліс-
таў: роз ныя сай ты да юць роз ныя па ра ды. А ся род ад па вед ных 
кніг для баць коў і дзя цей, што да во дзі ла ся тры маць у ру ках, 
тал ко вых не так ба га та. Ад ны на пі са ны за над та гру васт кай 
мо вай, дру гія — да юць за ліш нюю ін фар ма цыю, па глыб ля -
ючы ся ў апі сан ні сек су аль ных ад хі лен няў. На пэў на, ёсць сэнс 
рас пра ца ваць з удзе лам дак та роў, пе да го гаў, псі хо ла гаў ней кі 
да па мож нік для школ і баць коў пра тое, як па да ваць дзе цям 
гэ тую да лі кат ную тэ му. Свай го кштал ту пад руч нік, у якім бы 
на ву ко ва і аб грун та ва на тлу ма чы ла ся, што і да ча го.

Але ад но для мя не ві да воч на: га ва рыць з дзі цем пра секс 
трэ ба спа кой на і бу дзён на, не чыр ва не ю чы. Та кім то нам, 
быц цам бы чы та еш ін струк цыю да мік ра хва ле вай печ кі. 
І пры гэ тым не над та па глыб ля ю чы ся ў ню ан сы: не трэ ба пе-
ра гру жаць юныя маз гі. Ня хай для іх гэ та бу дзе ін фар ма цыя 
з та го ж са ма га шэ ра гу, што Зям ля кру ціц ца ва кол Сон ца. 
Ба за выя ве ды пра свет, да якіх ста віш ся звык ла і без асаб-
лі ва га ўзру шэн ня.

Зрэш ты, мне ў гэ тым сэн се па шан ца ва ла: у ся бе ў ха це 
я вы пад ко ва знай шоў ста ры са вец кі дыя фільм «Ад куль бя-
руц ца дзе ці». За пы ле ны філь ма скоп для яго па ка зу так са ма 
знай шоў ся. Тэх на ло гія ме за зой ская, але змест стуж кі ака заў-
ся на столь кі ўзва жа ным і вы ве ра ным, што на ва мод ныя опу сы 
дзі ця чых псі хо ла гаў прос та «ку раць» уба ку. Хоць дыя фільм 
быў ство ра ны ў кра і не, дзе сек су фар маль на не бы ло. За-
тое быў моц ны на ву ко вы па ды ход. У тым лі ку, да вы ха ван ня 
бу ду чых гра ма дзян.

Ва лян цін БОЙ КА.

Свая спра ваСвая спра ва  

ДА СЛЕД ЧЫК ЖЫ ВЕ 
Ў КОЖ НАЙ МА ЛЕ ЧЫ

Пе ра ка на на ства раль ні ца Эка ла ба ра то рыі На дзея АК СЁ НЕН КА

Нататкі таткіНататкі таткі  


