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Баць кі і пе да го гі га то выя 
на зваць мност ва ста ноў-
чых эпі тэ таў, якія апіс ва-
юць дзя цей з аў тыз мам. 
І ўсе яны бу дуць праў-
дзі вы мі. Аб тым, як та кія 
не звы чай ныя дзе ці са мі 
зна хо дзяць сваё пры-
зван не і да па ма га юць 
зда быць яго ін шым, мы 
да ве да лі ся на рэ пе ты-
цыі пер ша га ў Бе ла ру сі 
ін клю зіў на га тэ ат ра.

Пра па но ва, 
ад якой 
не маг чы ма 
ад мо віц ца

Да мо віц ца аб су стрэ чы 
з кі раў ні ком тэ ат ра Іры най 
Пуш ка ро вай — цяж кая спра-
ва: увесь дзень у яе рас пі-
са ны па хві лі нах. Іры на — 
за сна валь ні ца па спя хо вай 
твор чай сту дыі, на ба зе якой і быў 
ство ра ны тэ атр.

— Стар шы ня ар га ні за цыі «Дзе-
ці. Аў тызм. Баць кі» Тац ця на Якаў-
ле ва звяр ну ла ся ў на шу сту дыю 
з пра па но вай аб су пра цоў ніц тве: 
па спры яць са цы я лі за цыі дзе так з 
аў тыз мам праз іх удзел у дзей нас ці 
тэ ат ра. У нас ужо быў во пыт пра-
цы з дзець мі з асаб лі вас ця мі раз-
віц ця, але з гэ тым рас строй ствам 
мы су тык ну лі ся ўпер шы ню. Я вам 
шчы ра пры зна ю ся, што не су мня-
ва ла ся ні се кун ды. Мне зда ец ца, я 
прос та не ме ла ча ла ве ча га пра ва 
ад мо віць! — з за па лам рас каз вае 
Іры на. — Ад нак паў на вар тас ным 
тэ ат рам нас яшчэ нель га на зваць, 
бо тэ атр — гэ та адзін ства пра сто-
ры і дзе ян ня. А з па мяш кан нем у 
нас праб ле мы: рэ пе ты цый ныя за лы 
рас кі да ныя па ўсім го ра дзе, та му і 
не атрым лі ва ец ца са браць не аб-
ход ныя рэ чы ў ад ным мес цы. Але 
наш спон сар, які пад тры маў іні цы-
я ты ву ства рэн ня пра ек та, па абя цаў 
вы лу чыць срод кі на апла ту па мяш-
кан ня, пры зна ча на га пад наш ін-
клю зіў ны тэ атр.

Па куль мы раз маў ля ем з Іры най, 
на рэ пе ты цыю па сту по ва збі ра юц-
ца юныя ак цё ры. Жыц ця ра дас ныя, 
шум ныя, ак тыў ныя, кож ны з іх імк-
нец ца па дзя ліц ца з лю бі мым пе-
да го гам апош ні мі на ві на мі. Зу сім 
па-ін ша му па во дзіць ся бе Мак сім. 
На за ня ткі ён прый шоў пер шы раз. 
Спа чат ку Мак сім ха ва ец ца за ма-
ту лі ну спі ну, але з яго тва ру не сы-
хо дзіць усмеш ка.

— Не трэ ба са ро мец ца. Ідзі па-
зна ём ся з дзець мі, — пад ба дзёр-
вае хлоп чы ка Іры на.

Ні я кіх пры мет за ці каў ле нас ці 
Мак сім не пра яў ляе. Зда ец ца, ён 
на ват не ра зу мее, што гэ тыя сло вы 
ад ра са ва ны яму.

— Мы ле пей асво ім ся па куль 
з за лай, — дру жа люб на ад каз вае 
яго ма ці.

«Гэ та не за баў ка»
— Су пра цоў ні кі сту дыі атры ма-

лі спе цы яль ную пад рых тоў ку, якая 
на ву чае абы хо джан ню з асаб лі вы-
мі дзець мі, — пра цяг вае Іры на. — 
Так са ма нам вель мі да па ма га юць 
ква лі фі ка ва ныя спе цы я ліс ты з ар-
га ні за цыі «Дзе ці. Аў тызм. Баць кі». 
Ма дэль па во дзі наў за ле жыць ад 
сту пе ні цяж кас ці рас строй ства ў 
дзі ця ці. Да нас па куль не пры во-
дзі лі тых, хто не ў ста не са ма стой на 
ру хац ца, але я ўпэў не на, што па-
ра іў шы ся са спе цы я ліс та мі, мы б 
знай шлі маг чы масць да па маг чы.

Усе асаб лі выя дзе ці пра хо дзяць 
сур' ёз ную пра вер ку на вы яў лен не 
твор чых здоль нас цяў у роз ных сфе-
рах. І яны ўсе вель мі та ле на ві тыя! 
Я не пе ра боль шваю: у нас яшчэ не 
бы ло ні вод на га не адо ра на га дзі ця ці 
з аў тыз мам.

Нель га ўспры маць гэ ты пра-
ект як за баў ку, пад крэс лі вае Іры-
на. Акра мя асноў най раз ві ва ю чай 
функ цыі, ён мае пад са бой і кан-
крэт ную пры клад ную мэ ту: да па-
маг чы дзе цям з аў тыз мам за сво іць 
пэў ную пра фе сію. Для на шай кра і-
ны та кі ход раз віц ця па дзей па куль 
зда ец ца ма ла ве ра год ным, але на 
за ха дзе гэ та ста но віц ца паў ся дзён-
нас цю. На прык лад, у Ка на дзе лю дзі 
з аў тыз мам атрым лі ва юць не толь кі 
ся рэд нюю, але і вы шэй шую аду ка-
цыю. А ў нас сі ту а цыя па куль вель мі 
скла да ная. Аў тызм кла сі фі ку ец ца як 
дзі ця чае за хвор ван не, і пас ля да сяг-
нен ня па цы ен там 18 га доў ды яг наз 
мя ня ец ца на зу сім ін шы — час цей 
за ўсё гэ та шы за фрэ нія. Пра якую 
ву чо бу або пра цу на са май спра ве 
та ды мо жа іс ці га вор ка?

— Та му на ша за да ча па спець як 
ма га больш зра біць за пе ры яд ста-
лен ня. І тэ атр як від ка му ні ка цыі дае 
дзіў ныя вы ні кі, — га во рыць Іры на.

Тут ад ноль ка выя па тра ба ван ні 
да ўсіх дзя цей: узяў ся за спра ву — 
вы кон вай. Ка лі дзі ця мо жа абы хо-
дзіц ца без чу жой да па мо гі, праз 
не ка то ры час баць коў про сяць не 
пры сут ні чаць на рэ пе ты цы ях. Та ды 
за ня ткі пра хо дзяць знач на больш 
эфек тыў на. Ні я кай да дат ко вай сва-
бо ды на сцэ не ў дзя цей з аў тыз мам 
не бу дзе: кож ны дзей ні чае ў ме-
жах сцэ на рыя. Та кі па ды ход 
вель мі дыс цып лі нуе.

— У нас вель мі моц ная 
пад трым ка з бо ку Ака дэ міі 
му зы кі, сту дэн ты за бяс печ-
ва юць жы вое му зыч нае су-
пра ва джэн не. Гэ та важ ны 
факт, та му што час та дзе ці з 
аў тыз мам вель мі вост ра рэ-
агу юць на рэз кія гу кі, а жы-
вая му зы ка най больш гар ма-
ніч ная для ўспры ман ня.

Уза е ма да па мо га 
і спа га да

Да псі хо ла га ў мя не за-
ста лі ся, маг чы ма, са мыя 
скла да ныя пы тан ні: пра 
га тоў насць гра мад ства ад-
кры та га ва рыць аб праб ле ме 
аў тыз му.

— У нас не бы ло ні вод на га 
не га тыў на га вод гу ку аб ства-
рэн ні ін клю зіў на га тэ ат ра ад 
баць коў дзя цей, якія ра ней 
зай ма лі ся ў сту дыі. На ват на-
ад ва рот, з'я ві ла ся шмат ах-
вот ных тра піць ме на ві та да 
нас. Мне вель мі спа да ба ла-
ся, як ад на ма ці ска за ла, што 
пры вя ла свай го сы на ў та кі 
тэ атр, та му што хо ча, каб 
ён вы рас са праўд ным ча-

ла ве кам, — з го на рам 
рас каз вае Ан та ні на Ня-
двец кая. — Але цал кам 
на ша гра мад ства яшчэ 
не га то ва пры няць гэ ту 
праб ле му. Не як я еха-
ла з та кім хлоп чы кам у 
мет ро. Усе звяр та лі на 
нас па вы ша ную ўва гу, 
ус пры ма лі асаб лі вас ці 
яго па во дзін як ня вы-
ха ва насць. А ха це ла ся 
б, каб лю дзі не ра бі лі 
па спеш лі вых вы сноў і, 
вя до ма, ста ра лі ся ні ко-
га не асу джаць.

З дзець мі ў нас не 
ўзнік ла ні я кіх праб лем. 
Яны з лёг кас цю пры ня-
лі асаб лі вых на віч коў у 
свой ка лек тыў. І тыя, і 
ін шыя аказ ва юць ве лі-
зар ны ста ноў чы ўплыў 
адзін на ад на го. Дзе ці 
з аў тыз мам дзя ку ю чы 
та кім за ня ткам раз ві ва-

юц ца знач на хут чэй, а іх юныя ка ле гі 
ву чац ца мі ла сэр нас ці і спа чу ван ню і 
заў сё ды пры хо дзяць на вы руч ку.

...З па чуц цём лёг кай тры во гі 
за хо джу ў за лу. За ня ткі па ча лі ся: 
дзе ці спя ва юць і тан цу юць. За ўва-
жаю, што адзін хлоп чык па во дзіць 
ся бе ска ва на, ён вы гля дае раз губ-
ле ным. На да па мо гу пры хо дзіць 
кі раў нік сту дыі: «Кос ця, хо чаш, на 
гэ ты раз бу дзем іс ці з та бой ра-
зам?» Ён з удзяч нас цю кі вае і быц-
цам за вы ра та валь ную са ло мін ку 
ха па ец ца за ру ку Іры ны. Тым ча сам 

Мак сім, які на рэ пе ты цыю прый-
шоў упер шы ню, ля жыць на лаў цы, 
згар нуў шы ся клу боч кам. Ні хто не 
ак цэн туе на гэ тым ува гу. Праз не-
ка то ры час ён па чы нае раз гля даць 
ся бе ў люс тэр ку, ра зы хо дзіц ца і 
стро іць смеш ныя тва ры кі. «Мак сім, 
не хо чаш да нас да лу чыц ца? Але 
ба чу, ты за ня ты больш важ ны мі 
спра ва мі», — жар туе Іры на. Ма ма 
з не ве ра год най цеп лы нёй гля дзіць 
на сы на: «Ён яшчэ не га то вы, але 
хут ка бу дзе».

«Мак сім — вель мі та ле на-
ві ты. Ба чы лі б вы, як ён ма люе: 
са праўд ны мас так. Мы пла ну ем 
пры цяг нуць яго да ства рэн ня дэ-
ка ра цый», — ці ха рас каз вае мне 
Ан та ні на. Тым ча сам Мак сім за-
ўва жае на ру ках у ін шых дзя цей 
пры го жыя сту жач кі. Каб атры маць 
та кія ж, ён зга джа ец ца пры няць 

удзел у рэ пе ты цыі. Без ані-
я ка га ўка зан ня хлоп чы кі па-
чы на юць ву чыць з Мак сі мам 
сло вы.

А Кос ця ўжо га то вы спраў-
ляц ца са ма стой на. Ка лі ён 
па чы нае чы таць верш, я за-
мі раю: та кая вы раз насць, 
гуч насць, та кі ар тыс тызм!.. 
Пад час не вя лі ка га пе ра пын-
ку ён па ды хо дзіць да ма ту лі, 
каб аб няц ца.

«Ча го вы ча ка лі ад ін клю-
зіў на га тэ ат ра?» — пы та ю ся я 
ў ма мы Мак сі ма. «Ме на ві та гэ-
та га, — з за да валь нен нем ад-
каз вае мне жан чы на. — Кан-
так та ван ня з ін шы мі дзець мі, 
твор час ці, спры яль най ат мас-
фе ры. Мак сім ву чыц ца ў звы-
чай най шко ле, ужо ў чац вёр-
тым кла се. Але гэ та га не да-
стат ко ва. Тэ атр — са праўд ная 
ад ду шы на для нас».

На ват за га дзі ну з хлоп-
чы ка мі ад бы ва юц ца зме ны. 
Хай не вя лі кія, хай ча со выя, 
але гэ та пра грэс. Ма ле неч кія 
кро кі на ве лі зар ным шля ху, 
які ча кае гэ тых не звы чай-
ных, ле ту цен ных і та кіх та-
ле на ві тых дзя цей.

Да р'я КАС КО.

АСАБ ЛІ ВЫЯ, ДЗІЎ НЫЯ, НЕ АР ДЫ НАР НЫЯ,
але толь кі не хво рыя

АЎ ТЫЗМ — гэ та рас строй ства, 

якое ха рак та рызу ец ца цяж кас-

ця мі з са цы яль ны мі ка му ні ка цы-

я мі. Та кія лю дзі жы вуць у сва ім 

улас ным све це, з яко га іх вель мі 

скла да на вы цяг нуць. Скла да на, 

але маг чы ма! Га лоў нае — ра біць 

спро бы, да па ма гаць лю дзям з 

асаб лі вас ця мі раз віц ця ад чуць 

ся бе част кай гра мад ства. На 

гэ тых прын цы пах па бу да ва на 

ра бо та ар га ні за та раў ін клю зіў-

на га тэ ат ра, у асно ве яко га — 

увя дзен не дзя цей з аў тыз мам у 

ася род дзе іх ра вес ні каў.

Ужо ў на ступ ным на ву чаль ным го дзе 
ў шэ ра гу школ кра і ны з'я віц ца но вы 
плат ны фа куль та тыў, на якім ах вот ныя 
бу дуць ву чыц ца пра гра ма ваць у ася-
род ку Scratch.

— Ка лі ра ней га лоў ным кры тэ ры ем для вы-
зна чэн ня аду ка ва нас ці бы лі на вы кі чы тан ня і 
пісь ма, то ця пер, не за леж на ад бу ду чай пра-
фе сіі, лю бы ча ла век па ві нен ва ло даць ін фар-
ма цый ны мі тэх на ло гі я мі і ўмець рас кла даць 
лю бы пра цэс на скла да ныя част кі, — рас ка заў 
пад час анан са ван ня пра ек та на мес нік ды рэк-
та ра Пар ка вы со кіх тэх на ло гій Аляк сандр 
МАР ЦІН КЕ ВІЧ. — Не вы пад ко ва раз ві тыя кра-
і ны ўвод зяць у сіс тэ му па чат ко вай і ся рэд няй 
аду ка цыі кур сы па ас но вах пра гра ма ван ня і 
кам п'ю тын гу. Не каль кі кам па ній-рэ зі дэн таў 
ПВТ вый шлі з іні цы я ты вай аб ства рэн ні ад-
па вед на га кур са і ў Бе ла ру сі. Тым больш што 
ін фар ма ты ка ў на шых шко лах вы кла да ец ца 

толь кі з 6-га кла са, у той час як у су се дзяў 
знач на ра ней.

У вы ні ку су мес на з Мі ніс тэр ствам аду ка цыі 
быў рас па ча ты на цы я наль ны пра ект па ўка ра-
нен ні кур са асноў ал га рыт міч на га мыс лен ня і 
пра гра ма ван ня. У якас ці пад мур ку быў вы бра-
ны рас пра ца ва ны ў Ма са чу сецкім уні вер сі тэ це 
ві зу аль ны ася ро дак пра гра ма ван ня пад наз вай 
Scratch, які па спя хо ва вы ка рыс тоў ва ец ца для 
на ву чан ня ма лод шых школь ні каў ва ўсім све це. 
Бе ла рус кія на стаў ні кі, што ма юць до свед пра цы 
са Scratch, ра зам з ме та дыс та мі і прад стаў ні-
ка мі кам па ній-рэ зі дэн таў ства ры лі на ву чаль-

ную пра гра му для фа куль та ты ва з 2-га па 6-ты 
клас. Ця пер да ку мент пра хо дзіць пра цэ ду ру 
рэ цэн за ван ня.

У па чат ку чэр ве ня рас пач нец ца пад рых тоў-
ка бу ду чых вы клад чы каў фа куль та ты ва, прай-
сці якую ПВТ за пра шае на стаў ні каў лю бых 
прад ме таў. Пад рых тоў чыя кур сы бу дуць бяс-
плат ны мі. Як за пэў ні вае Аляк сандр Мар цін ке-
віч, ву чыць дзі ця пры да па мо зе Scratch мо гуць 
на ват баць кі, бо пра гра ма не па тра буе спе цы-
яль ных ве даў у пра гра ма ван ні. Най леп шыя з 
на ву чэн цаў атры ма юць ста тус трэ не раў і са мі 
змо гуць пе ра да ваць ве ды ін шым, аплоч ваць іх 
пра цу бу дуць кам па ніі-рэ зі дэн ты пар ка.

Са ма плат фор ма Scratch не па тра буе ад ка-
рыс таль ні ка ве дан ня моў пра гра ма ван ня, усё 
ро біц ца пры да па мо зе гра фіч на га ін тэр фей са. 
Ву чань не ўво дзіць ка ман ды з кла ві я ту ры, а 
прос та «пе ра цяг вае» дзе ян ні ў спе цы яль нае 
по ле, рас стаў ляе іх у пра віль ным па рад ку, за-
дае шэ раг па ра мет раў. З яе да па мо гай мож на 

ства раць мульт філь мы, ін тэр ак тыў ныя ро лі-
кі, гуль ні і мно гае ін шае. Курс тэс ці ра ва лі на 
дзе цях су пра цоў ні каў кам па ній ПВТ — пер ша-
клас ні кі «з ну ля» праз 45 хві лін за ня тку ўжо 
ар га ні за ва лі прос тыя дзе ян ні.

Па сло вах Аляк санд ра Мар цін ке ві ча, у фа-
куль та тыў ны курс уклю ча ны і між прад мет ныя 
су вя зі. На за ня тках бу дуць вы ка рыс тоў вац-
ца пры кла ды з ін шых дыс цып лін. На прык лад, 
пра гра ма да па мо жа пра ілюст ра ваць са мыя 
роз ныя пры род ныя пра цэ сы, дасць дзе цям 
маг чы масць пра явіць твор часць, ства ра ю чы 
«эк ра ні за цыі» лі та ра тур ных тво раў.

Коль касць школ, у якіх ужо ў гэ тым ве рас ні 
рас пач нуц ца за ня ткі па но вым кур се, бу дзе за-
ле жаць ад коль кас ці на стаў ні каў, якія прой дуць 
на ву чан не ле там. Яшчэ ад но па тра ба ван не 
для ад крыц ця фа куль та ты ву — на яў насць у 
на ву чаль най уста но ве кам п'ю тар на га кла са.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ. lyskavets@zvіazda.by
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Іна ва цыіІна ва цыі  �� СТАЦЬ АЙ ЦІШ НІ КАМ З ПЯ ЛЁ НАК
Дзе ці змо гуць ву чыц ца пра гра ма ван ню з 2-га кла са

Да вед ка:
За рэ гіст ра вац ца на пад рых тоў чыя кур-

сы для бу ду чых вы клад чы каў фа куль та ты ву 
мож на, звя заў шы ся з ад мі ніст ра цы яй ПВТ па 
элект рон най по шце: іnfo@park.by. Пе ры яд 
на ву чан ня бу дзе скла даць 3-4 дні.

РазамРазам  ��

Для бацькоў тэатр — сапраўдная аддушына.


