
СЯМЕЙНЫ ДОКТАР27 верасня 2018 г. 3

7

Ды яг наз 
ці скла да ны ха рак тар?

— Га лі на Ан то наў на, зда ец ца, 

што пры кме ты гі пер ак тыў нас ці 

мож на знай сці ледзь не ў кож-

на га дзі ця ці...

— Так, асаб лі ва ў пэў ным ста не, 

на прык лад, стом ле нас ці. Уво гу ле, 

гэ та цяпер «мод ны» ды яг наз. На 

пры ёме час та баць кі з го на рам 

ка жуць, што дзі ця гі пер ак тыў нае, 

але на са май спра ве ў яго ня ма 

гэ та га ды яг на зу, і яны не су ты ка-

юц ца з праб ле ма мі, якія ён цяг не. 

Ка лі дзі ця са праў ды гі пер ак тыў нае, 

баць кі імк нуц ца гэ та змяк чыць, за-

пэў ні ва юць ся бе, што яно па він на 

быць ак тыў ным, не спя ша юц ца іс-

ці да спе цы я ліс таў. І час та звяр-

та юц ца да іх толь кі пад уплы вам 

ней кіх аб ста він. Гі пер ак тыў насць, 

як пра ві ла, ства рае скла да нас ці ў 

адап та цыі, асаб лі ва ў шко ле, ды і ў 

дзі ця чым сад ку, у гурт ках, уво гу ле 

ў лю бой дзей нас ці, якая не вы клі-

кае ці ка вас ці.

— Якія пры кме ты гі пер ак тыў-

нас ці?

— Гэ ты ды яг наз уклю ча ны ў 

між на род ную кла сі фі ка цыю за-

хвор ван няў і но сіць наз ву сін дром 

дэ фі цы ту ўва гі з гі пер ак тыў нас цю. 

Та кое дзі ця вель мі пры кмет нае. 

Яно рэ ак тыў нае, ім пуль сіў нае, не 

ўмее ча каць, не ўмее кан цэнт ра-

вац ца. Для па ста ноў кі ды яг на зу 

па він на спа лу чац ца не каль кі пры-

кмет, у ад кры тым до сту пе ёсць 

ад па вед ныя ан ке ты. Але па коль-

кі гэ та пра яў ля ец ца вель мі ін ды-

ві ду аль на, лепш кан суль та вац ца 

са спе цы я ліс там, каб зра зу мець: 

гэ та ды яг наз, асаб лі вас ці тэм пе-

ра мен ту або на ступ ствы стрэ су ці 

час тых хва роб. Сін дром дэ фі цы ту 

ўва гі з гі пер ак тыў нас цю су стра ка-

ец ца ў трох ва ры ян тах: час цей за 

ўсё дэ фі цыт ува гі і гі пер ак тыў насць 

спа лу ча юц ца, але бы ва юць і па-

асоб ку.

— Зда ец ца, што та кія дзе ці 

кры ху агрэ сіў ныя...

— Трэ ба ра зу мець, што гэ та не 

агрэ сія. Та кіх дзе так час та па раў-

ноў ваюць з аў та ма бі лем, у яко га 

пе ра ста лі дзей ні чаць тар ма зы. 

Яны рэ ак тыў ныя і ім пуль сіў ныя, 

і, ка лі ёсць ней кі раз драж няль нік, 

па чаў шы гуль ню, якую-не будзь 

жар таў лі вую вал туз ню, на эма-

цы я наль ным уз бу джэн ні ім цяж ка 

спы ніц ца. Да та го ж, у іх праб ле ма 

з праг на за ван нем — яны не ве да-

юць, якія бу дуць на ступ ствы. Дзе ці 

з яр ка вы ра жа най ім пуль сіў нас цю 

не асця рож ныя, ужо ў да школь ным 

уз рос це час та траў мі ру юц ца і апя-

ка юц ца, пе ра ку ля ю чы на ся бе куб кі 

ці та лер кі. Баць кам з та кі мі дзець мі 

рас сла біц ца не атрым лі ва ец ца.

— У якім уз рос це звы чай на 

ста віц ца та кі ды яг наз?

— Усё за ле жыць ад фор мы за-

хвор ван ня, час цей яно пра яў ля ец-

ца ў шко ле. Там ад ра зу ста но віц ца 

ві да воч най ня ўсед лі васць, дэ фі цыт 

ува гі, але ча сам у яр кай фор ме гэ та 

бач на яшчэ ў да школь ным уз рос це, 

ка лі вы ха валь ні цы ў сад ку з цяж-

кас цю спраў ля юц ца з дзі цем. На 

гэ та ёсць і не ўра ла гіч ныя пры чы-

ны, бо час та ма юц ца ад па вед ныя 

спа да рож ныя ды яг на зы. У та кіх 

дзя цей су стра ка юц ца, на прык лад, 

па ру шэн ні мо вы. Па струк ту ры яна 

мо жа быць доб ра раз ві та, але дзі ця 

вель мі хут ка раз маў ляе, і ў су вя зі 

з гэ тым па ру ша на маў лен не. Мо ва 

мо жа і ад сут ні чаць ней кі час, але 

ёсць гу кі. Да рэ чы, ка лі ў гі пер ак-

тыў на га дзі ця ці ад сут ні чае мо ва, 

яно мо жа зда вац ца агрэ сіў ным, бо 

шу кае ін шыя спо са бы пры цяг нуць 

да ся бе ўва гу. Час та бы ва юць ці кі, 

за ікан ні, эну рэз. У та кім вы пад ку 

ды яг наз пра яў ля ец ца ра ней. Ка лі 

ж гэ тых пры кмет ня ма, то ў шко ле 

ці па пу ляр ных сёння раз віц цё вых 

цэнт рах, у спар тыў ных сек цы ях ці 

тан ца валь ных гурт ках.

Як вы хоў ваць не па се ду?
— Як ся бе па він ны па во дзіць 

баць кі?

— Ім час та да во дзіц ца чуць, што 

іх дзе ці ня вы ха ва ныя, бо збо ку гэ та 

вы гля дае ме на ві та так, і баць кам 

вель мі скла да на. Важ на ву чыц ца 

пра віль на рэ ага ваць на за ўва-

гі на ва коль ных і пе да го гаў. Дзі ця 

трэ ба аба ра няць і са мо му не пры-

маць за ўва гі сур' ёз на. І што вель мі 

ня прос та — не раз драж няц ца пры 

гэ тым на дзі ця. Трэ ба ра зу мець, 

што яно па куль не мо жа з са бой 

спра віц ца. І не ад та го, што дзі ця не 

хо ча, ад та го, што яно не ў ста не, 

і гэ тыя па няц ці вар та раз дзя ляць. 

Та кі ды яг наз не знік не за дзень, 

гэ та на доў га. Вы спя ван не нер во-

вай сіс тэ мы ў ка гось ці ад бы ва ец ца 

ра ней, у ка гось ці паз ней, але ў лю-

бым вы пад ку — не хут ка.

Час та баць кі ба яц ца іс ці па сваё 

дзі ця ў шко лу ці дзі ця чы са док, бо 

іх аб сту па юць ін шыя дзе ці і па чы-

на юць рас каз ваць, што іх на шча-

дак на ра біў. Важ на спы няць гэ та ў 

жар таў лі вай фор ме, бо ка лі ін шыя 

ма лыя ад чу юць, што баць кі на дзі-

ця раз зла ва лі ся, гэ та бу дзе пра-

цяг вац ца зноў і зноў. Пе да го гам з 

та кі мі дзець мі ня прос та, і сваю не-

за да во ле насць яны бу дуць так са ма 

вы каз ваць. З на стаў ні ка мі баць кам 

важ на су пра цоў ні чаць, пры слу хоў-

вац ца да іх рэ ка мен да цый, але пры 

гэ тым пра сіць па чы наць з та го, што 

бы ло доб ра га, бо та кія дзе ці лепш 

рэ агу юць на па зі тыў. За ўва гі вы-

слу хоў вай це, але раз бі рай це ся з 

імі пас ля.

— На што ў вы ха ван ні та кіх 

дзя цей па він ны звяр нуць ува гу 

баць кі?

— Тыя агуль ныя рэ ка мен да цыі, 

якія да юц ца ўсім баць кам, у гэ тым 

вы пад ку прос та жыц цё ва не аб ход-

на вы кон ваць. Бо на тых ку пі нах, 

якія ін шыя дзе ці па спя хо ва пе ра-

адо ле юць, гэ тыя ма лыя мо гуць 

спа тык нуц ца. Ка рыс на пры трым лі-

вац ца звык лых нор маў і тра ды цый, 

што ёсць у сям'і. Доб ра да па ма гае 

рэ жым дня, як бы сум на гэ та ні гу-

ча ла: пры ня лі ван ну і кла дзем ся ў 

ло жак. На са мрэч та кіх дзя цей вель-

мі скла да на ўклас ці спаць. Па іх не 

бач на стом ле нас ці — зда ец ца, дзі ця 

но сіц ца і сіл у яго шмат, а на са май 

спра ве яно ўжо вель мі ста мі ла ся. 

Пры тар ма зіць са ма стой на яно не 

мо жа, вар та па ці ху рых та ваць яго 

да сну і ўклад ваць свое ча со ва.

Для сем' яў з гі пер ак тыў ны мі 

дзець мі шко ла — той этап, які ня-

прос та прай сці. Што да ты чыцца да-

маш ніх за дан няў, за са ма стой ную 

пад рых тоў ку якіх звы чай на вы сту-

па юць і псі хо ла гі, і пе да го гі, то гі пер-

ак тыў ныя дзе ці на пра ця гу пэў на га 

ча су з гэ тым не спраў ля юц ца. До лі 

га лаў но га моз га, якія ад каз ва юць 

за са ма кант роль, не да стат ко ва 

раз ві ты, у іх праб ле мы з ува гай, яны 

хут ка стам ля юц ца, та му функ цыі 

кант ро лю бя руць на ся бе баць кі. На 

пэў ным эта пе, каб дзі ця кан цэнт ра-

ва ла ся, важ на ся дзець з ім по бач, 

дзе ці на ват са мі про сяць: ма ма, ты 

толь кі ні ку ды не сы ходзь. І па куль 

знеш ні сты мул пры сут ні чае, ма лы 

ро біць уро кі, як толь кі ма ма ады-

шла, ён і сам не за ўва жыў, як зай-

ма ец ца чымсь ці ін шым.

Пра віль на па він на быць ар га ні-

за ва на і знеш няя пра сто ра: важ на, 

каб ні чо га не ад цяг ва ла ўва гу. Ка лі 

ро бім за дан не па ней кім прад ме це, 

зна чыць на ста ле ля жыць толь кі 

адзін пад руч нік і сшы так. Вель мі 

не аб ход ныя пе ра пын кі, бо ім пуль-

сіў ныя дзе ці хут ка спус тош ва юц ца. 

У шко ле та кім дзе цям рэ ка мен ду-

юць, на прык лад, раз даць сшыт кі ці 

па ды сці да дош кі, во пыт ныя пе да-

го гі гэ та ве да юць. До ма так са ма: 

зра бі лі ад но за дан не — пай шлі па-

піць сок, пры сту пі лі да на ступ на га. 

Кож на му дзі ця ці важ на па да браць 

свой рытм, бо ў іх бы ва юць мо ман-

ты, ка лі зу сім зні жа на пра ца здоль-

насць, яны не мо гуць са брац ца, 

та ды ім вар та даць рас сла біц ца і 

ад па чыць. Ста ле ючы, дзе ці ву чац-

ца гэ та му са мі.

Вель мі важ на та ко му дзі ця ці 

за ха ваць са ма ацэн ку. Зра зу ме ла, 

што яму час та ро бяць за ўва гі, ім 

бы ва юць не за да во ле ны — спа чат-

ку да рос лыя, а по тым і ад на год кі. 

Гі пер ак тыў ныя дзе ці вель мі доб-

ра зыч лі выя, яны хо чуць кан так та-

ваць, але ў іх не атрым лі ва ец ца 

пры трым лі вац ца пра ві лаў, пад-

строй вац ца пад іх. Бы вае, што ра-

вес ні кі не хо чуць пры маць іх у гуль-

ню, і дзі ця гэ та вель мі рас строй вае. 

За да ча баць коў — ву чыць гу ляць, 

кан так та ваць і так са ма пад трым лі-

ваць са ма ацэн ку: «Так, ты ак тыў-

ны, але па куль не мо жаш удзель-

ні чаць у гэ тай гуль ні». Ні ў якім 

ра зе баць кам не трэ ба вы маў ляць 

вя до мае «ды та бе толь кі ў двор ні-

кі» — та кое доў га тэр мі но вае праг-

на за ван не толь кі шко дзіць.

Тым ча сам ка рыс на ву чыць дзі-

ця: «Ка лі ты сён ня не па кла дзеш у 

парт фель пад руч нік, то заўт ра не 

змо жаш зай мац ца, і та бе па ста вяць 

дрэн ную ад зна ку». Гэ та са праў ды 

дзей ні чае, бо ча сам ма лое прос-

та не ду мае пра гэ та. Вар та яму 

рас тлу мач ваць: што бу дзе, ка лі ты 

неш та не зро біш. Па ці ху, ма руд ны мі 

кро ка мі, але дзі ця на ву чыц ца ба-

чыць на ступ ствы сва іх дзе ян няў.

Яшчэ вар та ву чыць раз бі ваць 

ра бо ту на эта пы і па сту по ва яе вы-

кон ваць. Та кім дзе цям нель га да-

ваць раз гор ну тыя за дан ні, яны іх не 

ўспры ма юць. Ка лі ска заць: «Збя ры 

парт фель», яно на ват і не пач не, бо 

для яго гэ та скла да на і не зра зу ме-

ла. Трэ ба ка заць: вазь мі пад руч нік 

ма тэ ма ты кі і па кла дзі ў парт фель. 

Тут важ на цяр пен не. Уво гу ле для 

баць коў гэ та шанц уклю чыц ца ў 

дзя цін ства і па гу ляць. Для та кіх дзя-

цей ка рыс ныя роз ныя гуль ні на ўва-

гу. На прык лад, ха ва ем до ма ней кі 

сюр прыз, а каб яго знай сці, ма лю ем 

план ці ка жам на сло вах: два кро кі 

на пе рад, тры на пра ва. У вы ні ку пос-

пе ху па він на быць і ўзна га ро да.

Са мім баць кам па трэб на за хоў-

ваць цяр пен не і, ка неш не, кла па ціц-

ца пра ся бе. На пэў ным эта пе, як 

па каз вае во пыт, боль шасць та таў 

ак тыў на ўклю ча ец ца ў пра цэс вы ха-

ван ня, бо ад на ма ма не спраў ляец-

ца. Вар та ад па чы ваць і не са ро мец-

ца пра сіць да па мо гу ў бліз кіх. Доб-

ра, ка лі ёсць ся род зна ё мых сям'я з 

гі пер ак тыў ным дзі цем ста рэй ша га 

ўзрос ту, мож на ўба чыць, як яно з ча-

сам пе ра адо ле ла боль шасць праб-

лем. Ёсць фо ру мы — гэ та так са ма 

пад трым ка для баць коў, хоць там 

важ на філь тра ваць ін фар ма цыю.

Пра гноз на бу ду чы ню
— З уз рос там боль шасць пра-

яў гі пер ак тыў нас ці зні кае?

— Бы вае па-роз на му, у да рос-

лых так са ма су стра ка ец ца ды яг наз 

«сін дром дэ фі цы ту ўва гі з гі пер ак-

тыў нас цю». А зда ра ец ца, што ў 

пад лет ка вым уз рос це ён ужо амаль 

не пры кмет ны, асаб лі ва ка лі ак тыў-

на вы ка рыс тоў ва лі ся ка рэк цый ныя 

ме та ды. Да рэ чы, на конт уз нік нен ня 

сін дро му ёсць не каль кі тэ о рый. Ад-

на з іх — па ляў ні ча га і збі раль ні ка. 

Дык вось гі пер ак тыў ныя лю дзі — гэ-

та тыя са мыя па ляў ні чыя, якія бы лі 

эва лю цый на не аб ход ны, каб хут ка 

рэ ага ваць на зда бы чу. Ёсць вер-

сія, што та кі сін дром ме лі не ка то рыя 

зна ка мі тыя лю дзі, у пры ват нас ці 

Ле а нар да да Він чы. Зра зу ме ла, што 

ні хто яго ў той час не ды яг нас та ваў, 

але мож на мер ка ваць, што ся род 

вя до мых лю дзей бы лі гі пер ак тыў-

ныя, бо ў іх ёсць пе рад умо вы вы-

лу чац ца. На прык лад, та кі ды яг наз 

у дзевяціга до вым уз рос це быў па-

стаў ле ны шмат ра зо ва му алім пій-

ска му чэм пі ё ну па пла ван ні Май клу 

Фэлп су. Ёсць і ге не тыч ныя фак та ры 

гэ та га сін дро му, і на пры ёме та ты 

ча сам пры зна юц ца, што са мі бы лі 

та кі мі ж, як ця пер сын. І час та, да-

рэ чы, гэ тыя та ты ста на ві лі ся вель мі 

па спя хо вы мі ў жыц ці.

Кам п'ю та ры — вя лі кая не бяс пе-

ка для та кіх дзя цей. Баць кам ча сам 

зруч на, ка лі дзі ця гу ляе ў тэ ле фо-

не ці кам п'ю та ры — мож на, на рэш-

це, ад па чыць. Але трэ ба па мя таць, 

што ў та кіх дзя цей вя лі кая ры зы ка 

кам п'ю тар най за леж нас ці. Гэ та тая 

дзей насць, дзе яны па спя хо выя. Там 

яр кія ма люн кі, і рэ аль ны свет зда ец-

ца менш ці ка вым. Нель га ім да зва-

ляць «за ві саць» у кам п'ю та ры.

— Чым ка рыс ным, да рэ чы, 

мож на за ах во ціць гі пер ак тыў-

нае дзі ця?

— Са праў ды, важ на да па маг-

чы знай сці та кое мес ца, дзе дзі ця 

бу дзе па спя хо вым. Доб ра пры жы-

ва юц ца та кія дзе ці ў фальк лор ных 

ка лек ты вах — там раз на стай насць 

дзей нас ці, усё вель мі яр ка, ім там 

кам форт на. Ча сам у тэ ат раль ных 

сту ды ях, на брэйк-да нсе, ус ход ніх 

адзі на бор ствах. Мно гае за ле жыць 

ад кі раў ні ка гурт ка і трэ не ра. Важ-

на ўсве дам ляць, што та кія дзе ці 

ня роў на зай ма юц ца: сён ня ён мо-

жа «вы стра ліць», а заўт ра — зу сім 

дрэн ны вы нік.

— Гі пер ак тыў насць мае сур'-

ёз ныя на ступ ствы?

— Гэ та вель мі рас паў сю джа ны 

ды яг наз, амаль у кож ным кла се 

ёсць та кое дзі ця, ча сам і не ад но. 

Да рэ чы, та кім дзе цям на до мнае на-

ву чан не зу сім не па ка за на, бо толь-

кі ў ка лек ты ве яны мо гуць са цы я-

лі за вац ца і на ву чыц ца ся бе кант-

ра ля ваць. Гэ та дзе ці, як пра ві ла, з 

нар маль ным ін тэ ле ктам і ву чац ца ў 

звы чай ным кла се. Ні я кіх сур' ёз ных 

на ступ стваў та кі ды яг наз не цяг не, 

асаб лі ва ка лі свое ча со ва звяр нуц ца 

да спе цы я ліс таў і вы кон ваць іх рэ ка-

мен да цыі. Ён не аб мя жоў вае атры-

ман не вы шэй шай аду ка цыі, пра воў 

кі роў цы. Та му не трэ ба ба яц ца іс ці 

да псі хо ла га ці псі ха тэ ра пеў та. Ка-

лі вам адзін спе цы я ліст не па ды хо-

дзіць, па шу кай це ін ша га.

Гі пер ак тыў ныя дзе ці эма цы я-

наль на цёп лыя і над звы чай аба-

яль ныя. Мно гія псі хо ла гі з за да-

валь нен нем з імі пра цу юць. Гэ тыя 

дзе ці ад клі ка юц ца на лю бую іні цы-

я ты ву і хут ка ўклю ча юц ца ў яе. Яны 

шмат ра дас ці мо гуць пры нес ці, ка лі 

ў баць коў ёсць пра віль ны на строй. 

Толь кі ча каць, што гэ та бу дзе ці хае 

па слух мя нае дзі ця, іс ці да ўра ча ці 

псі хо ла га з на дзе яй, што вам з яго 

зро бяць ца цу, не вар та. Але чым 

ра ней баць кі пач нуць пры маць ме-

ры, каб згла дзіць пра явы сін дро му, 

тым ляг чэй бу дзе пас ля.

Са мае важ нае для гі пер ак тыў-

ных дзя цей — баць коў ская лю боў, 

пад трым ка і цяр пен не. А жыц цё 

сям'і з та кім цудоўным, хай і ня-

зруч ным, дзі цем мо жа стаць яр кім, 

не ча ка ным і вель мі ці ка вым.

Але на КРА ВЕЦ.

Яно ўвесь час у ру ху. Яно «да ста ла» ўсіх. Яно не вы нос нае! 

Вы ба чы лі та кіх дзя цей? Мяр ку е це, яны дрэн на вы ха ва ны? 

На са май спра ве, гэ та асаб лі выя дзе ці — з сін дро мам дэ фі цы ту 

ўва гі і гі пер ак тыў нас цю. Як спра віц ца з та кі мі «веч ны мі ру ха-

ві ка мі» і ўса дзіць іх за ўро кі, што ра біць, каб з ча сам пра явы 

сін дро му знік лі і ці мае гэ ты ды яг наз на ступ ствы ў да рос лым 

жыц ці, рас ка за ла псі хо лаг Га рад ско га дзі ця ча га клі ніч на га 

псі хі ят рыч на га дыс пан се ра Га лі на СТАН ЧЫК.

ВЫ ПРА БА ВАН НЕ... 
ГІ ПЕР АК ТЫЎ НАС ЦЮ

«Та кое дзі ця вель мі 
пры кмет нае. Яно рэ ак тыў нае, 
ім пуль сіў нае, не ўмее ча каць, 
не ўмее кан цэнт ра вац ца».

«Вар та яму рас тлу мач ваць: 
што бу дзе, ка лі ты неш та 
не зро біш. Па ці ху, ма руд ны мі 
кро ка мі, але дзі ця на ву чыц ца 
ба чыць на ступ ствы сва іх 
дзе ян няў».


