
Пра ка рысць 
маў чан ня

– Свя ты ай цец, вы ж ве да е це, 

як гэ та пра цуе? 

– Тэ а рэ тыч на... 

(Фільм «Пя ты эле мент».)

Коль кі ра зоў вам да во дзі ла ся чуць (а мо, 

і са мім вы каз ваць?) на ра кан ні: ура чы дрэн на 

ле чаць, вы піс ва юць на кі ра ван ні на не па трэб-

ныя ана лі зы і пры зна ча юць «фуф ла мі цы ны», 

шко ла дрэн на ву чыць, бо ў на стаў ні кі ідуць 

ад но тыя, хто больш ні ку ды не па сту піў, но-

вае жыл лё дрэн на бу ду юць, бо ўсё на во кал 

кра дуць і ро бяць цяп-ляп, па тэ ле ві за ры абы-

што па каз ва юць, бо што яны там уме юць, гэ-

тыя страш на да лё кія ад на ро да «га во ра чыя 

га ло вы», а ўжо як жах лі ва вы хоў ва юць но вае 

ін фан тыль нае па ка лен не су час ныя баць кі — 

ні злос ці, не слоў на іх не ха пае.

Зрэш ты, слоў як раз ха пае, а та му з усіх 

ба коў лю дзі да юць ад но ад на му ня про ша-

ныя па ра ды, ро бяць бес так тоў ныя за ўва гі, 

ву чаць жыц цю, кры ты ку юць і скар дзяц ца, 

па тра бу юць пры цяг нуць да ад каз нас ці, 

змеш ва ю чы ў адзін ві не грэт свае і чу жыя 

пра вы і аба вяз кі. Пры чым час та са мыя гуч-

ныя і без апе ля цый ныя за ўва гі ро бяць тыя, 

хто ў прад ме це раз бі ра ец ца, мяк ка ка жу-

чы, зу сім па вяр хах, тэ а рэ тыч на. Мы — гра-

мад ства тэ а рэ ты каў і экс пер таў з ка на пы, 

якія лепш за пра фе сі я на лаў у той ці ін шай 

спра ве ве да юць, як пра віль на трэ ба ву-

чыць, ля чыць, жа ніц ца, раз во дзіц ца, вы хоў-

ваць дзя цей, ва дзіць ма шы ну. Так-так, 

і пі саць ар ты ку лы мо жам не гор ш за ін шых. 

Ат, што тут цяж ка га, не каль кі слоў у сказ 

склас ці, усе пісь мен ныя, у шко ле са чы нен ні 

зда ва лі — а якія там бы лі ацэн кі за змест і 

ар фа гра фію, не мае ні я ка га зна чэн ня, бо... 

(гл. пункт пра на стаў ні каў). Сло вам, мы з 

ва мі, пры клаў шы эле мен тар ныя вы сіл кі 

і ўклю чыў шы на поў ні цу свае ра зу мо выя 

здоль нас ці і шмат лі кія та лен ты, ужо заўт ра 

змаг лі б слу жыць у раз вед цы, зды мац ца 

ў кі но, атры маць Вя лі кі хрус таль ны гло бус 

на чэм пі я на це све ту па бія тло не і вый граць 

«Еў ра ба чан не». Тэ а рэ тыч на. А на прак ты-

цы да іко ты час та зга да ныя ўра чы са мых 

роз ных спе цы яль нас цяў рэ гу ляр на зма га-

юц ца з на ступ ства мі са ма ля чэн ня асаб лі ва 

ра зум ных па цы ен таў, якія «па ін тэр нэ це» 

са бе і ды яг наз па ста ві лі, і ле ка выя срод кі 

пра пі са лі, а пе да го гі раз вод зяць ру ка мі: 

якіх пос пе хаў у ву чо бе па тра ба ваць ад дзі-

ця ці, ка лі яго ма ма па ста ян на пы та ец ца ў 

клас ным ча це: «Что зодовали на за втра?»

Аль бо вось узяць но вы ста ры прад мет 

«Асно вы ся мей на га жыц ця», які ў вы гля дзе 

фа куль та ты ву вяр та ец ца ў бе ла рус кія шко-

лы. З ад на го бо ку, баць кі абедз вю ма ру ка мі 

«за», бо ін сты тут сям'і, як ні ко лі, мае па трэ бу 

ў пад трым цы, а то і ў па ра тун ку. А з дру го-

га — у ін тэр нэт-су пол ках го ра ча спра ча юц ца: 

хто, улас на, бу дзе вы кла даць стар ша клас ні-

кам та кі важ ны прад мет — школь ны псі хо лаг 
Мар'я Іва наў на, у якой сва ёй сям'і ня ма ці 
ёсць не га тыў ны во пыт? Ча му ўсе так пры ча-
пілі ся да гэ тай мі фіч най Мар'і Іва наў ны і вы-
ра шы лі, што яна аба вяз ко ва ня ўдач ні ца, я не 
ве даю. За тое ба чу з бо ку тэ а рэ ты каў шмат 
кры ты кі і су мне ваў і пры тым не жа дан не па-
дзя ліц ца ўлас ным прак тыч ным до све дам — 
маў ляў, а ча го я, ня хай вунь псі хо ла гі і са цы ё-
ла гі, і ме ды кі, і хто там яшчэ — ка ра цей, хто-
не будзь ін шы прый дзе і вы ха вае ідэа льна га 
бу ду ча га сем' я ні на. Хоць спра ва як раз не ў 
ідэа ле, а ў тым, каб пад лет кі зра зу ме лі, што 
тэ о рыя ні што без прак ты кі, без што дзён най 
пра цы, у тым лі ку над са бой...

Зноў жа, на прак ты цы на зі ра ец ца дзіў-
ная рэч. Ма ла хто з нас ве дае і ра зу мее 
ме ха ніз мы ўлас най псі хі кі, але прак тыч на 
кож ны да рос лы ча ла век зболь ша га ўяў-
ляе са бе, як улад ка ва ны, пра бач це, зліў ны 
ба чок ва ўні та зе. І прытым ча мусь ці ні хто 
не ле зе з каш тоў ны мі па ра да мі пад ру ку 
сан тэх ні ку, які прый шоў ра та ваць ва ша га 
«бе ла га сяб ра». За тое тэ а рэ ты кі друж ным 
хо рам ска жуць вам, што най леп шы сро дак 
ад дэ прэ сіі — гэ та пе ра стаць ныць (а пас-
ля ро да вай дэ прэ сіі на огул не іс нуе, яе ля ні-
выя мам кі вы ду ма лі, каб до ма з дзець мі не 
ся дзець, ага). Атрым лі ва ец ца — ча ла ве чая 

ду ша больш прос тая рэч, чым уні таз? Аль-

бо прос та ад сан тэх ні ка з вя лі кай до ляй 

ве ра год нас ці пры ля ціць у ад каз па ра да, ку-

ды б вам пай сці са сва і мі па ра да мі?

На пэў на, тут важ на ўсвя до міць і пры-

няць: ка лі ты мо жаш да па маг чы і зра біць 

лепш, то прос та зра бі і ідзі да лей. А ка лі не 

мо жаш і па ра ды не про сяць, то збя ры ўсе 

сі лы і прай дзі моўч кі, без ма ра лі і па ву чэн-

няў. Гэ та як раз той вы па дак, ка лі маў чан-

не — зо ла та. І плю сік у кар му.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
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«Ка лі муж чы ны 
да юць во лю па чуц цям, 

гэ та пры го жа»

Тыя, хто по бачТыя, хто по бач

Ра зам з сы нам Ос ка рам.

«Не як сяб роў ка па пра сі ла афор міць ра дзіль ню. 

Част ку фа та гра фій мы раз ве сі лі ў ад дзя лен ні па та ло гіі 

ця жар нас ці. І ма мы па ча лі пі саць ліс ты, што, ка лі б не 

гэ тыя здым кі, то з'я ві ла ся б жа дан не на клас ці на ся бе 

ру кі. Та ды ўнут ры неш та ўздры га ну ла ся. І я зра зу ме ла, 

што фа та гра фія мо жа больш, чым прос та быць пры го жай 

кар цін кай», — ус па мі нае На тал ля МІ РА НЧУК, кі раў нік са-

цы яль на-даб ра чын най уста но вы «Бэй бі Сто ры». 

Яна ар га ні зуе здым кі не маў лят і вы стаў кі, якія лепш 

за лю бую са цы яль ную рэ кла му па каз ва юць, якое гэ та 

шчас це — мець сям'ю. А так са ма да па ма гае не да но ша ным 

дзе цям і збі рае жан чын на май стар-кла сы для бу ду чых 

мам. Ча му но ва на ро джа ных фа та гра фу юць спя чы мі, 

на вош та пад час здым кі ўклю ча юць «гул са ма лё та», 

за што вар та дзя ка ваць муж чы нам 

і што дае ма ця рын ства, На тал ля рас ка за ла ў ін тэр в'ю 

«Ся мей най га зе це».

(Заканчэнне на 5-й стар. «СГ».)

З заўт раш ня га дня пры зна ваць дзя цей ты мі, якія апы ну-

лі ся ў са цы яль на не бяс печ ным ста но ві шчы (СНС), бу дуць 

па но вых кры тэ ры ях, вы зна ча ных па ста но вай Саў мі на 

№ 22 ад 15 сту дзе ня 2019 г. Дзя ку ю чы зме нам ця пе раш няе 

зна хо джан не 24 ты сяч дзя цей у СНС да 1 жніў ня пе ра гле-

дзяць, і, як спа дзя юц ца спе цы я ліс ты, мно гія па зба вяц ца 

та ко га азна чэн ня і ад па вед на — кант ро лю за сям' ёй.

15 дзён на пра вер ку
Пад са цы яль на не бяс печ ным ста но ві шчам не паў на лет ніх ра-

зу ме юць сі ту а цыі, ка лі ма лыя зна хо дзяц ца ў аб ста ві нах, пры якіх 

не за да валь ня юц ца іх асноў ныя жыц цё выя па трэ бы. Гэ та зна-

чыць, баць кі не га ран ту юць ім бяс пе ку, на гляд і кло пат, у дзя цей 

ад сут ні ча юць ежа, адзен не, жыл лё, ме ды цын ская да па мо га. Як 

вы нік, не паў на лет нія здзяйс ня юць пра ва па ру шэн ні і зла чын ствы. 

Да пры кмет СНС ад но сіц ца так са ма ама раль ны лад жыц ця баць-

коў, іх не га тыў ны ўплыў на дзя цей і фі зіч ны гвалт, што ства рае 

не бяс пе ку для жыц ця і зда роўя ма лых.

Ін струк цыя № 47 ад 2004 го да Мі ніс тэр ства аду ка цыі не ўліч-

ва ла нор маў мно гіх за ка на даў чых ак таў, што бы лі пры ня тыя паз-

ней, та му па тра ба ва ла пе ра гля ду, ад зна чы ла Але на СІ МА КО ВА, 

га лоў ны спе цы я ліст упраў лен ня са цы яль най, вы ха ваў чай і 

ідэа ла гіч най ра бо ты га лоў на га ўпраў лен ня вы ха ваў чай ра-

бо ты і ма ла дзёж най па лі ты кі Мі ніс тэр ства аду ка цыі:

— Ма лыя пры зна юц ца ты мі, якія апы ну лі ся ў СНС толь кі та-

ды, ка лі баць кі не вы кон ва юць свае аба вяз кі на леж ным чы нам, 

чым ства ра юць не спры яль ны для дзя цей ася ро дак і не бяс пе ку 

іх жыц цю і зда роўю. У па ста но ве № 22 рас кры ва юц ца па ра дак і 

тэр мі ны вы яў лен ня дзя цей у СНС і ня зруч ных для іх аб ста він як 

пер ша га кро ку да вы зна чэн ня на яў нас ці са цы яль на не бяс печ-

на га ста но ві шча ў сям'і.

(Заканчэнне на 2-й стар. «СГ».)

На шы дзе ціНа шы дзе ці

АДА БРАЦЬ ЦІ ПА КІ НУЦЬ?
Пра рас сле да ван не пе да го гаў, ура чоў-экс пер таў і сац пас лу гі для баць коў


