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(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

Пра тое, ці да стат ко ва прос-

та лю біць дзя цей, каб пра ца ваць 

з імі, і ча му з да рос лы мі знай сці 

агуль ную мо ву бы вае ця жэй, чым 

з ма лы мі, мы рас пы та лі На тал лю 

СІ НІ ЧЭН КУ, якая пра цуе вы ха-

валь ні цай у дзі ця чым сад ку № 1 

го ра да Сян но, і яе сы на-дзе ся ці-

клас ні ка Гле ба. Мес ца і ге роі, між 

ін шым, абра ны не вы пад ко ва: яс лі-

са док стаў леп шым у ра ё не па вы-

ні ках мі ну ла га го да, а са ма На тал-

ля Мі ка ла еў на ня даў на вый гра ла 

ра ён ны этап кон кур су пра фе сій на-

га май стэр ства пе да га гіч ных ра-

бот ні каў у на мі на цыі «Вы ха валь нік 

да школь най аду ка цыі»..

— Іс нуе рас паў сю джа ны і да-

во лі крыўд ны стэ рэа тып, маў-

ляў, у вы ха ва це лі сён ня бя руць 

усіх, не за леж на ад аду ка цыі. 

Глеб, ці ве да еш ты, ча му ма ма 

вы бра ла гэ тую пра фе сію?

Глеб: Як рас каз ва ла ба бу ля, 

ма ме з дзя цін ства па да ба ла ся да-

па ма гаць да гля даць мен шых дзя-

цей, зай мац ца з імі. Гіс то рыю ста-

наў лен ня ма мы як вы ха валь ні цы 

я дак лад на не ве даю, але ве даю, 

што гэ та быў свя до мы вы бар — 

больш за тое, ма ма пай шла ву чыц-

ца ў пе да га гіч ны ін сты тут на ват на-

су пе рак жа дан ню баць коў...

На тал ля: Так, баць кі ха це лі, каб 

я іш ла ў ме ды цын скі. А я па сту па-

ла ту ды, дзе не трэ ба зда ваць ма-

тэ ма ты ку (смя ец ца). На са мрэч, я 

заўсёды лю бі ла дзя цей, але, шчы-

ра пры зна ю ся, не ўяў ля ла цал кам 

сут насць пра цы вы ха ва це ля — мне 

зда ва ла ся, трэ ба толь кі да гля даць 

ма лых, а прак ты ка па ка за ла, што 

не аб ход на на ву чыць іх не толь кі на-

вы кам са ма аб слу гоў ван ня і за вяз-

ван ня шнур коў, але і, на прык лад, 

на ву чыць гу ка во му ана лі зу сло ва 

ці ўмен ню ад роз ні ваць тво ры вы яў-

лен ча га мас тац тва па жан ры.

— Як пра ві ла, баць кі-вы ха ва-

це лі ста ра юц ца не браць у гру пу 

сва іх дзя цей. У вас як бы ло?

Глеб: Ма ма пра ца ва ла ў ма ім 

сад ку, але ў ін шай гру пе, да нас 

пры хо дзі ла хі ба што на за ме ну. За-

тое ба бу ля бы ла ма ім на стаў ні кам 

у па чат ко вай шко ле, і я на са бе ад-

чуў до лю «на стаў ніц кіх дзя цей», бо 

ў пя тым кла се не ка то рыя на стаў ні-

кі спа чат ку ка за лі, што ба бу ля «на-

цяг ва ла» мне ад зна кі. Да вя ло ся 

да каз ваць, што гэ та не так.

На тал ля: Так, гэ та прын цы по вы 

мо мант: на пра цы я па він на быць 

вы ха валь ні цай, а не ма май, якая 

гля дзіць за сва ім дзі цем. На ват 

ка лі ў Гле ба ішоў адап та цый ны пе-

ры яд да сад ка, я не за хо дзі ла да 

яго ў гру пу, каб не пе ра шка джаць 

ка ле гам, — і трэ ба ска заць, адап-

та цыя прай шла лёг ка, ён, мо жа, 

дні тры кап рыз ні чаў, а по тым 

асво іў ся.

— Вы ха ва це лю ця жэй кан так-

та ваць з дзець мі ці з да рос лы мі?

Глеб: Ка лі га ва рыць кан крэт на 

пра маю ма му, мне зда ец ца, ёй з 

дзець мі больш кам форт на — гэ та 

не толь кі яе пра ца, але і яе жыц-

цё. Ка лі я пра вод жу больш ча су ў 

шко ле, то ма ма боль шую част ку 

дня — на пра цы, і на ват до ма яна, 

бы вае, да но чы рых ту ец ца да за-

ня ткаў, рас пра цоў вае прэ зен та цыі, 

дру куе спра ва зда чы, пры дум вае 

штось ці ці ка вае, ста ра ец ца ўклас ці 

ўсю ду шу ў пра фе сію. Толь кі ка лі 

вель мі стам ля ец ца, мо жа па пра-

сіць мя не аб да па мо зе.

На тал ля: На сён ня ма гу ска-

заць, што ўста на віць кан такт з 

баць ка мі і зра біць так, каб яны 

на са мрэч та бе да вя ра лі, на шмат 

скла да ней, чым з дзець мі. Бо для 

та го, каб дзе ці па ча лі та бе да вя-

раць і не пла ка лі, трэ ба толь кі быць 

з імі шчы рай, ад кры тай. Да рос лыя 

на столь кі ад вык лі да вя раць ка му б 

там ні бы ло, што для іх «адап та-

цыі да сад ка» па трэб ны пры клад-

на год, і для гэ та га не аб ход на, каб 

яны ба чы лі ця бе не толь кі ў раз-

дзя валь ні ці на фар маль ных баць-

коў скіх схо дах. Не ка то рыя рас пыт-

ва юць, коль кі дзі ця з'е ла лы жак 

ка шы, коль кі су пу... А гэ та да лё ка 

не га лоў ная, а дру гас ная рэч. Та му 

я ста ра юся час цей раз маў ляць з 

баць ка мі, рас каз ваць ім, што та кое 

кры зіс трох га доў, які ў боль шас ці 

дзя цей су па дае з пер шым па хо дам 

у са док і адап та цы яй. Баць кі ча сам 

ду ма юць, што дзі ця пла ча, бо не 

хо ча ў са док, — а гэ та ў асноў ным 

як раз з-за баць коў ска-дзі ця чых 

ста сун каў, ка лі ма лое хо ча ра біць 

усё са мо, а яго рас пра на юць і кор-

мяць, як ма лень кае... Але з «ма і-

мі» баць ка мі — а ця пер у гру пе 

па спі се 18 дзя цей, але па ста ян на 

хо дзіць менш — мне па шан ца ва ла, 

мы адно ад на го слу ха ем, чу ем і 

пад трым лі ва ем. Хоць, па шчы рас-

ці, за гру жа насць час та пе ра шка-

джае на ват пра чы таць да дат ко вую 

на ву ко ва-ме та дыч ную лі та ра ту ру 

па сва ёй спе цы яль нас ці, не тое 

што пры ду маць неш та ці ка вае і 

крэ а тыў нае... Мне зда ец ца, ка лі б 

змен шыў ся аб' ём па пя ро вай пра-

цы, сіл ха пі ла б го ры звяр нуць.

— Што, на ваш по гляд, са мае 

скла да нае ў ра бо це вы ха ва це ля?

Глеб: Я лі чу, што як раз знай сці 

па ды ход да баць коў, уста ля ваць 

да вер лі выя і ўза е ма па важ лі выя 

ад но сі ны, каб не ўзні ка лі на роў-

ным мес цы кан флік ты з-за дро бя-

зяў, ка лі баць кі, не раз бі ра ю чы ся, 

аб ві на вач ва юць вы ха ва це ля ў не-

кам пе тэнт нас ці. Уво гу ле, мне зда-

ец ца, каб вы слу хоў ваць усе ба кі і 

пры хо дзіць да кам пра мі су, вы ха-

ва це лю па трэб ная вель мі моц ная, 

устой лі вая псі хі ка.

На тал ля: Дзя куй, сы но чак (смя-

ец ца)! Для мя не са мае скла да-

нае — на ву чыць дзя цей быць са ма-

стой ны мі. Я ра зу мею, што пе да гог, 

вы ха ва нец і баць кі ў ідэа ле му сяць 

шчыль на ўза е ма дзей ні чаць, але 

на ву чыць дзя цей са ма стой нас ці ў 

на шых умо вах, ка лі мно гія да рос-

лыя схіль ныя да гі пер апе кі, вель мі 

ня прос та. Та му Глеб мае ра цыю: 

я спа чат ку тлу ма чу гэ та баць кам, 

па каз ваю каш тоў насць «я ма гу», 

да яко га імк нец ца кож нае дзі ця, 

а по тым мы дзей ні ча ем ра зам.

— А што са мае пры ем нае ў 

пра фе сіі вы ха ва це ля — за чы-

ніць дзве ры за апош нім вы ха-

ван цам і вы дых нуць?

Глеб: На мой по гляд, ма ме па-

да ба ец ца кан так та ваць з дзець мі, 

ад кры ваць у іх пэў ныя та лен ты і 

здоль нас ці, ана лі за ваць пра ве-

дзе ную пра цу і ўсве дам ляць, што 

мно гім рэ чам на ву чы ла га да ван-

цаў ме на ві та яна.

На тал ля: Най вя лік шае за да-

валь нен не ад чу ваю, ка лі іду па 

ву лі цы, і мае бы лыя вы ха ван цы, 

якім ужо 16, а ка му і 20 га доў, 

усмі ха юц ца і ві та юц ца. Аль бо, на-

прык лад, як раз пад на мі жы ве мая 

ко ліш няя вы ха ван ка — і яна пры 

су стрэ чы мо жа ска заць: «На тал-

ля Мі ка ла еў на, якая ў вас клас ная 

су кен ка — мож на я па зы чу яе ў 

вас на ве ча рын ку?» Гэ та праў да 

вель мі важ на і пры ем на.

— На ват са мы вя лі кі ап ты міст, 

мяр кую, па го дзіц ца, што вы ха ва-

цель — гэ та не пра гро шы. Дзе ля 

ча го і ка му вар та іс ці ў пра фе сію, 

як вы мяр ку е це?

Глеб: Вар та іс ці толь кі ў тым вы-

пад ку, ка лі ты ад чу ва еш, што гэ та 

дак лад на твой шлях, та бе па да ба-

ец ца са ма ат мас фе ра, ты га то вы 

не толь кі зай мац ца з дзець мі, але 

і за паў няць мност ва да ку мен таў, і 

вы слу хоў ваць прэ тэн зіі баць коў... 

Да рэ чы, я кры ху не згод ны з тым, 

што ка лі ты пра цу еш вы ха ва це-

лем, то за ла тых гор ні ко лі не бу дзе. 

Мож на раз віць свае кам пе тэн цыі 

і, на прык лад, пра ца ваць у не дзяр-

жаў ным, пры ват ным сад ку, аль бо 

са мо му ад крыць пад рых тоў чыя 

гру пы для сад ка ці раз гле дзець 

ін шыя ва ры ян ты.

На тал ля: На мой по гляд, іс ці 

ву чыц ца і пра ца ваць у да школь-

ную аду ка цыю мож на та му, што ты 

бу дзеш упэў не ны — ця бе бу дуць 

шчы ра лю біць. Ма лень кія дзе ці лю-

бяць без умоў, без усяля кіх «але», 

ад кры та і ад да на.

— Ка лі Глеб вы ра шыць іс ці 

пра ца ваць у дзі ця чы са док...

Глеб: Су мня ва ю ся. Я не су-

праць па быць з ад ным-дву ма ма-

лы мі, але ж не з 22 дзець мі ў гру-

пе! Ра зы, мо жа, два я да па ма гаў 

ма ме ў ар га ні за цыі ра ніш ні каў ці 

ней кіх па хо даў, і пе ра ка наў ся, што 

гэ та вель мі ня прос тая, кар пат лі-

вая пра ца. З дзець мі ўсё ж вель мі 

скла да на, іх трэ ба лю біць і ад чу-

ваць. А мя не больш ва біць юры-

дыч ны кі ру нак, ужо зай ма ю ся з 

рэ пе ты та рам па гра ма да знаў стве 

і анг лій скай мо ве, па куль не вы-

браў дак лад на, у якую на ву чаль-

ную ўста но ву па сту паць, але ж час 

вы зна чыц ца яшчэ ёсць.

— Ка лі ска заць у не каль кіх сло-

вах, то вы ха валь нік — гэ та...?

Глеб: Гэ та ча ла век з вя лі кай лі-

та ры. Ча ла век, які са праў ды га дуе 

но вых лю дзей, мае най вы шэй шы 

ўзро вень ад каз нас ці і ўмее зна хо-

дзіць па ды ход да кож на га дзі ця ці, 

якое ўжо — ін ды ві ду аль насць са 

сва ім ха рак та рам, з ты мі ці ін шы мі 

ста ноў чы мі і ад моў ны мі ры са мі.

На тал ля: У трох сло вах? Та ды 

так: гу ман ны, пра фе сій ны і не ар-

ды нар ны ча ла век.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та Тац ця ны ТКА ЧО ВАЙ.

«Да рос лыя на столь кі ад вык лі 
да вя раць ка му б там ні бы ло, 
што для іх «адап та цыі 
да сад ка» па трэб ны 
пры клад на год».

«На ву чыць дзя цей 
са ма стой нас ці ў на шых 
умо вах, ка лі мно гія да рос лыя 
схіль ныя да гі пер апе кі, 
вель мі ня прос та».

«Сон ны» лай фхак
Ад на з праб лем, якую вай ной і мі рам спра бу юць вы ра шыць баць кі 

да школь ні каў — па клас ці ма лое спаць днём. На тал ля Сі ні чэн ка га-
во рыць, што ўсё ў ру ках са міх баць коў: «Я аб са лют на згод на з на ву-
коў ца мі, якія рас пра ца ва лі пры клад ны рас па ра дак дня да школь ні ка. 
І ка лі ва шае дзі ця ўста не а сё май ра ні цы, а пас ля ўсіх за ня ткаў у яго 
бу дзе фіз куль тхві лін ка, ка лі пра гул ка бу дзе да стат ко ва ак тыў най, з 
уклю чэн нем усіх не аб ход ных кам па не нтаў, — то, па вер це, у га дзі ну 
дня пас ля доб ра га абе да ма лое бу дзе моц на спаць. На огул, ка лі до-
ма пры трым лі вац ца та ко га ж рэ жы му, як у дзі ця чым сад ку, то і вам 
бу дзе на шмат пра сцей, і менш бу дзе кап ры заў «не ха чу ў са док».

Ма мін дзён нікМа мін дзён нік

«ГРЫН ПІС» 
ДБАЕ

Што та кое «ба», у на шай 

сям'і ве дае кож ны. І гэ та не 

ска ро ча ны ва ры янт ад «ба-

бу лі», як вы, хут чэй за ўсё, 

па ду ма лі. І на ват не азна чае, 

што нех та ўпаў ці штось ці 

зва лі ла ся. Гук «ба» наш Цё-

мік га во рыць час цей, чым 

ма ма і та та: ма лы ша лё на 

за хоп ле ны смец ця во за мі 

і ўсім, што з імі звя за на. 

Па пер ку ў смет ні цу вы кі-

нуў — «ба» зра біў, смец ця-

воз спус та шае кан тэй не ры 

з ад хо да мі — «ба» пра цуе, 

муль цік ці ві дэа пра гэ тую 

ма шы ну хо ча па гля дзець — 

ня се мой тэ ле фон, амаль 

іс тэ рыч на «ба ка ю чы»...

Не абы хо дзіц ца без «ба» і 

пад час шпа цы ру. Па куль зна хо-

дзім ся на ву лі цы, Ар цём ка не аб-

мі не нівод най смет ні цы: гой дае 

іх ту ды-сю ды, ба ра ба ніць коль кі 

ёсць сі лы па жа лез ных кан тэй не-

рах. Зда ец ца, усе на ва коль ныя 

бам жы ды ал ка го лі кі ве да юць 

на ша га Цё мі ка, які не дае ім спа-

кой на ра біць сваю ра бо ту.

І ўсё бы ло б нар маль на, каб 

ад ной чы не за ха це ла ся мне, та-

кой «ра зум ні цы», па ка заць Ар-

цём ку, як смец ця воз ачы шчае 

кан тэй не ры, што, як на лі ха, 

даў но пра пі са лі ся пад на шы-

мі вок на мі. З та го ча су ма ло га 

не ад цяг неш ні ад акна (бу дзе 

ен чыць, па куль не возь меш на 

ру кі і не ад су неш фі ран ку), ні ад 

ба каў. Толь кі вы хо дзім з пад'-

ез да — пра мой на вод кай да іх, 

стаў шых мне та кі мі ўжо агід ны мі 

за гэ ты час.

«Пэў на, у сфе ры жыл лё ва-

ка му наль ных па слуг бу дзе пра-

ца ваць», — ці то жар там, ці то 

ўсур' ёз ка жуць су се дзі. А мне 

ўжо не да сме ху: ма ла што кож-

ны дзень мыю ру ка віч кі (зі мо вую 

курт ку час та не па мы еш, хоць 

яна ча сам вы гля дае не лепш, 

чым у та го на сель ні ка ба каў), 

да во дзіц ца яшчэ ледзь не дэз-

ін фі ка ваць Ар цём каў твар пас ля 

та кіх «па ца лун каў» з бруд ны мі 

скры ня мі.

І ні я кія прось бы, аль тэр на ты-

вы ў вы гля дзе муль ці каў ці чу па-

чуп саў і на ват па ло хан не Ба бай 

Ягой, з якой ён звы чай на ба іц-

ца су стрэц ца, не да па ма га юць. 

Уча піў ся ня даў на за смет ні цу і 

не ада рваць. Аку рат па ды шла 

жан чы на — ну, вель мі, пра бач-

це, на тую са мую ге ра і ню з ка зак 

па доб ная, — ды да вай га ва рыць, 

што за бя рэ з са бой, ка лі не бу-

дзе слу хаць ма му. А Цё мік пла-

каць па чаў ды... яшчэ мац ней 

пры ціс нуў ся да смет ні цы.

І ес ці не ся дзе, па куль «ба» 

яму не ўклю чу. Ві даць, не адзін ён 

та кі ама тар — ні ко лі не па ду ма-

ла б, што пра смец ця во зы на ват 

муль ці кі пры ду ма лі, мі ні-кі но пра 

ца цач ныя ма шы ны на зды ма лі. 

Ужо не ка жу пра ві дэа ро лі кі, 

у якіх са праўд ныя смец ця во зы 

ез дзяць па да ро гах і вось так, як 

у нас, гу дуць пад вок на мі.

Але, як ка жуць, ня ма лі ха без 

даб ра. У нас у ха це ні вод най па-

пер кі ад цу кер кі не за ўва жыш. 

Пёр ка ад па душ кі, амаль ня бач-

ны ва ла сок, круп ні ку, якую вы-

пад ко ва вы пус ці лі з рук, ка лі ва-

ры лі ка шу, — усё за ня се ў вяд ро. 

І на ву лі цы Цё мік не пра пус ціць 

ні вод на га фан ці ка, ні ад ной бу-

тэль кі — ад ра зу ня се ў смет ні цу. 

Ад ным сло вам, Грын піс ад па чы-

вае.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА.

Лю дзі, якія га ду юць 
но вых лю дзей...


