
ПРА ВЫ БАР, 
ЖА ДАН НІ 

І МАГ ЧЫ МАС ЦІ
Апо весць Ула діз мі ра Маш ко ва «Як я быў 

вун дэр кін дам» бы ла на дру ка ва на ў бе ла рус кім 

вы да вец тве «Юнац тва» больш як 35 га доў та-

му — а ак ту аль насць не страч вае і сён ня. Гэ та 

як раз той вы па дак, ка лі да рос лым па чы таць 

дзі ця чую кніж ку не менш ка рыс на, чым дзе-

цям, — асаб лі ва ў па чат ку но ва га на ву чаль на га 

го да, ка лі ідзе на бор у раз на стай ныя гурт кі і 

сек цыі.

Без умоў на, боль шасць баць коў ра зу мее, што 

са ма стой насць і ўсе ба ко вае раз віц цё — гэ та 

вы дат на, але ў дзя цін стве доб ра бы ло б па кі-

нуць час і на са мо дзя цін ства, та му на груз ку на 

рас ту чы ар га нізм трэ ба да за ваць і чар га ваць 

пра цу з ад па чын кам. Гэ та ў тэ о рыі, а на прак-

ты цы — школь ныя на стаў ні кі на стой лі ва ра яць 

пад цяг нуць ма тэ ма ты ку і бе ла рус кую, для спі ны 

ка рыс нае пла ван не, а для ін тэ ле кту — шах ма-

ты, да та го ж са мо му дзі ця ці па да ба ец ца тан ца-

ваць, дый пра бу ду чую пра фе сію доб ра бы ло б 

па кла па ціц ца за га дзя, не здар ма ро ба та тэх ні ка 

сён ня ў трэн дзе... А га дзін у су тках уся го двац-

цаць ча ты ры, і дзён у тыд ні — сем, як ты ні 

ўшчыль няй гра фік.

І тут ад ноль ка ва ба іш ся як та го, што дзі ця 

кру цёл кай-стра ка зой бу дзе не каль кі га доў пе-

ра хо дзіць з гурт ка ў гур ток, вы бі ра ю чы са бе за-

ня так па ду шы, ды ўсе і кі не, так і та го, што ты, 

ня хай пад свя до ма, зро біш за яго свой вы бар і 

бу дзеш дзе под ку пам, дзе баць коў скім аў та ры-

тэ там пры му шаць зай мац ца не лю бі май спра вай 

(ся род ма іх сяб роў ёсць вы па дак: хло пец уру чыў 

шчас лі вай ма ме дып лом му зыч най шко лы па 

кла се скрып кі, і з та го ча су ўжо 20 га доў не ад-

кры вае фу та рал з ін стру мен там). А яшчэ за над-

та ам бі цый ных баць коў з за вы ша ны мі ча кан ня мі 

мо жа пад сце ра гаць не спа дзя ван ка ў тым сэн се, 

што рап там стан зда роўя не да зво ліць зай мац ца 

абра ным ві дам спор ту, аль бо кан флікт з пе да го-

гам ада б'е ўсю ах во ту зай мац ца?.. Ад даць пра ва 

вы ба ру са мо му дзі ця ці — так са ма не най леп шы 

ва ры янт: у пя шчот ным уз рос це на ўрад ці хто 

змо жа вы браць да дат ко вую аду ка цыю свя до ма, 

акра мя та го, знач ную ро лю мо гуць ады граць 

мо да і жа дан не быць не гор шым за сяб роў, а не 

аса біс тыя схіль нас ці. А не ра біць на огул ні чо га, 

ча ка ю чы, па куль ва шы на шчад кі «да рас туць» да 

ўлас на га хо бі — так, пра бач це, мож на і да ста-

рас ці не да ча кац ца.

На мой глы бо ка суб' ек тыў ны по гляд, за доў га 

да вы ба ру сек цыі, фа куль та ты ву ці гурт ка трэ-

ба вы зна чыц ца з мэ тай: для ча го вам (і дзі ця ці!) 

гэ та трэ ба. Каб па леп шыць школь ныя ад зна кі? 

Па зна ё міц ца з роз ны мі пра фе сі я мі? Раз віць 

твор чыя здоль нас ці, па леп шыць «тэх ні ка-так-

тыч ныя ха рак та рыс ты кі» ар га ніз ма? Вы рас ціць 

бу ду ча га чэм пі ё на ці ўла даль ні ка прэ міі Грэ мі? 

Што бу дзе, ка лі не атры ма ец ца? Усё ад но лепш 

па спра ба ваць, чым не ра біць ні чо га. І мо жа, 

з дзі ця ці не вы рас це но вы Пла сі да Да мін га ці 

Аляк сандр Мядз ведзь, ад нак раз на стай ныя ве-

ды і ўмен ні — не той груз, які ад цяг не пле чы.

Знай шла, між ін шым, ці ка выя ліч бы і на го-

ду для роз ду му ў бю ле тэ ні Бел ста та «Аду ка-

цыя ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь» 2017 го да. Ка лі 

ў 2010 го дзе да дат ко вую аду ка цыю дзя цей і 

мо ла дзі ў на шай кра і не за бяс печ ва лі 383 раз-

на стай ныя ўста но вы, то ў 2016-м — 297 (амаль 

на 100 менш!), пры гэ тым коль касць на ву чэн-

цаў зні зі ла ся не так знач на — з 415,4 ты ся чы 

ча ла век да 389 ты сяч. А вось дзі ця чых школ 

мас тац тваў хоць і ста ла менш (бы ло 523, за-

ста ло ся 424), але коль касць іх вуч няў, на ад-

ва рот, вы рас ла са 104,8 ты ся чы ча ла век да 

114,6 ты сяч. Ся род гурт коў па ін та рэ сах вы рас-

ла коль касць мас тац кіх (з 12,3 да 14 ты сяч), 

змен шы ла ся — тэх ніч ных і спар тыў на-тэх ніч-

ных (з 3700 да 3200), ту рыс тыч на-края знаў-

чых (з 3200 да 2900), фіз куль тур на-спар тыў-

ных (4400 — 4100). Атрым лі ва ец ца, што праз 

5—10 га доў у нас бу дзе «пе ра вы твор часць» 

спе ва коў, мас та коў і му зы кан таў, за тое зве да-

ем вост ры не да хоп спарт сме наў? Або баць кі 

кі ру юц ца мер ка ван нем, што лепш ня хай дзі ця 

мае твор чае за хап лен не (якое на ват ка лі не 

да зво ліць улад ка вац ца ў жыц ці, дык і шко ды 

не пры ня се), чым ах вя руе зда роў ем у тур па хо-

дах і на збо рах? А мо жа, усё знач на пра сцей і 

пра за іч ней, як ска за ла мая доб рая зна ё мая з 

ад да ле на га рай цэнт ра: «Гэ та вы там, у Мін ску, 

мо жа це са бе да зво ліць пе ра бі раць, а ў нас які 

гур ток ёсць, ту ды і ад да сі дзі ця, каб хоць не чым 

бы ло за ня тае, а не па ву лі цы ба дзя ла ся...» А вы 

як лі чы це — спра ва ў баць коў скіх маг чы мас цях, 

дзі ця чых па мкнен нях ці на яў нас ці вы ба ру?

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
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Гэ тую сям'ю чы та чы «Ся мей най га зе ты» доб ра 

ве да юць па «На тат ках шмат дзет на га тат кі». 

Іра ніч ныя, але не па збаў ле ныя фі ла соф скай глы бі ні 

за ма лёў кі, дзе ў га лоў ных ро лях — дзе ці, ні ко га 

не па кі да юць абы яка вым. На рэш це на стаў час блі жэй 

па зна ё міц ца і з са мім аў та рам вя сё лай руб ры кі — 

Паў лам Хо ла дам, і яе героямі — усёй яго сям'ёй.

(Заканчэнне на 5-й стар. «СГ».)

Па вел ХО ЛАД:

«У раз мо вах з дзець мі 
ад кры ва юц ца 

не дзі ця чыя іс ці ны»
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АД КУЛЬ БЯ РУЦ ЦА ВУН ДЭР КІН ДЫ?
Вы за ўва жы лі, як змя ні лі ся дзі ця чыя пе ра да чы? Коль кі ін фар ма цыі 

праз іх па да ец ца ма лень ка му ча ла веч ку! На ват муль ці кі не на вяз лі ва 

зна ё мяць дзя цей з геа гра фі яй, гіс то ры яй, бія ло гі яй, ма тэ ма ты кай, тэх-

ні кай і гэ так да лей. З'я ві лі ся но выя цац кі і і цэ лыя гуль ні-комп лек сы, 

скі ра ва ныя на ра бо ту з дзець мі, у тым лі ку і та кія, як чы тан не і ма тэ-

ма ты ка для не маў лят, за меж ная мо ва і твор часць з пя люшак. Акра мя 

пра ду ма ных ца цак, баць кам пра па ну ец ца без ліч раз на стай ных да па-

мож ні каў і пад руч ні каў, май стар-кла саў у ся мей ных цэнт рах, вэ бі на раў 

і ад кры тых уро каў у ін тэр нэ це, дзе да рос лых зна ё мяць з тым, ча му і як 

ву чыць дзя цей. З кож ным го дам усё больш раз на стай ны мі ста но вяц ца 

пра гра мы раз ві ццёвых цэнт раў, і ка лі ра ней асноў най пра па но вай бы ла 

«пад рых тоў ка да шко лы», дык сён ня мож на за пі саць да школь ні каў у 

арт-май стэр ні, тэ ат раль ныя і кі на шко лы, сту дыі муль ты плі ка цыі і ма дэль-

ныя агенц твы, цыр ка выя сту дыі, па зна ё міць з ро ба татэх ні кай, на ву чыць 

га та ваць... З ча ты рох га до вы мі ка ра пу за мі ўжо на ват пра вод зяць зай-

маль ныя во пы ты па бія ло гіі, хі міі і фі зі цы, а з пя ці ма лых мо гуць па чаць 

зна ё міць з мен таль най ма тэ ма ты кай (су пер хут кас ны лік у га ла ве).

(Заканчэнне на 2-й стар. «СГ».)

Баць кі і дзе ціБаць кі і дзе ці  

ТРАНС ФАР МА ЦЫЯ 
НА ВУ ЧАН НЯ:

Чы тан не 
з пя лю шак, 

фі зі ка з трох га доў, 
ро ба та тэх ні ка з пя ці?

Сён ня доб рая част ка лю дзей за ня тая 

ў пра фе сі ях, пра якія яны не ма ры лі 

ў ма лен стве. Па прос ту на той час іх яшчэ 

не іс на ва ла. А сён ня боль шас ці су час ных 

дзя цей да след чы кі (60—80 %) у роз ных 

кра і нах прад ра ка юць за ня тасць на ра бо тах, 

якія яшчэ трэ ба вы най сці. Раз віц цё 

тэх на ло гій, но выя ад крыц ці ў роз ных 

на ву ко вых га лі нах бу дуць па тра ба ваць 

ад ра бот ні каў асаб лі вых на вы каў. Ці трэ ба 

гэ та ўліч ваць баць кам? Ці вар та ўжо з са ма га 

да лі кат на га ўзрос ту «пра ца ваць» над 

бу ду чым дзі ця ці? Што вый гра юць ад та кіх 

су час ных пра па ноў на шы ма лыя? І це не 

ўпус ка ем мы неш та важ нае ў вы ха ван ні 

дзя цей, за хап ля ю чы ся ўсім тым, што 

ха ва ец ца за сло ва мі «ран няе раз віц цё»?


