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Па зна ё міц ца з пра фе сі яйПа зна ё міц ца з пра фе сі яй

ЗА РА БІЦЬ 
НА ПА ДА РОЖ ЖА

20-га до вая Ган на АСТ-

РОЎСКАЯ ву чыц ца на 

фа куль тэ це між на род ных 

ад но сін БДУ. Яшчэ пер ша-

курс ні цай яна за ха це ла па-

пра ца ваць у лет нім ла ге ры. 

Тым больш во пыт до гля ду 

за дзець мі быў: дзяў чы на 

да па ма га ла вы хоў ваць ма-

лод шую сяст ру з пя лю шак. 

Ган на прай шла Шко лу ва-

жа та га і па еха ла на зме ну ў 

Ана пу. Спа да ба ла ся. Пас ля 

гэ та га і за ду ма ла ся пра тое, 

каб па спра ба ваць ся бе ў ро-

лі нянь кі.

Уз рост не маў лят, з які мі да-

во дзі ла ся пра ца ваць сту дэнт-

цы, — ад ча ты рох ме ся цаў да 

ча ты рох га доў. Пры зна ец ца, 

што з са мы мі ма лень кі мі спа-

чат ку бы ло страш на за ста-

вац ца. Але дзяў чы на доб ра 

пад рых та ва ла ся. Гля дзе ла 

ві дэа на YouTube, звяр та ла-

ся па па ра ды да стры еч най 

сяст ры, якая на ра дзі ла.

Перш чым прый сці ў 

сям'ю, Ган на да вед ва ец ца 

пра пол, ін та рэ сы дзі ця ці і 

рых ту ец ца да су стрэ чы.

— У мя не заў сё ды ёсць 

«ба гаж» роз ных гуль няў. 

І ру ха вых (на прык лад, бу-

ду ем па ла су пе ра шкод з 

па ду шак), і з цац ка мі. Раз-

дру коў ваю раз ві валь ныя 

раз ма лёў кі з пер са на жа мі, 

якія па да ба юц ца дзе цям. 

Не як баць кі ча ты рох га до-

вай дзяў чын кі пра сі лі мя не 

дадаць у гуль ню анг лій скую 

мо ву: я пры ду ма ла, што мы 

ля цім з ляль кай у Аме ры ку, 

і раз ву чы ла па ру слоў, — 

рас каз вае сту дэнт ка.

Як на ла дзіць кан такт з 

дзі цем, яко га ба чыш упер-

шы ню? Дзяў чы на дзе ліц ца 

лай фха кам: па да ры це яму 

што-не будзь.

Уво гу ле нянь цы трэ ба 

быць га то вай да ўся го. «Каб 

дзі ця не хва ля ва ла ся, што 

ма ма сыш ла, са мае га лоў-

нае — ад цяг нуць яго ўва гу і 

ад ра зу не чым за няць. Я заў-

сё ды пра дум ваю цал кам 

увесь дзень і рас каз ваю пра 

свой план баць кам».

Ган на ву чыц ца на сур'-

ёз най спе цы яль нас ці, та му 

ста ра ец ца не пра пус каць за-

ня ткі. Мак сі мум, коль кі за-

ка заў бра ла на ты дзень, — 

тры-ча ты ры.

— Я не як пра ца ва ла 

пра даў цом у кра ме — гэ та 

цяж ка. А ад ра бо ты бэ бі сі та-

рам не стам ля ю ся, яна мне 

па да ба ец ца, — усмі ха ец ца 

дзяў чы на.

Звы чай ны та рыф нянь-

кі — пяць руб лёў за га дзі ну. 

Але Ган не пла цяць па сем, 

бо ў яе шмат вод гу каў і доб-

рая ан ке та. За роб ку ха пае 

на тое, каб аплач ваць па кой 

у ін тэр на це, тэ ле фон, куп-

ляць пра дук ты і ча сам ха-

дзіць па ка вяр нях. А яшчэ за 

паў го да сту дэнт цы ўда ло ся 

са браць на бюд жэт нае па-

да рож жа: Ган на ду мае з'ез-

дзіць ад па чыць на мо ра ў 

Адэ су.

АТРЫ МАЦЬ ВО ПЫТ
— Мне заў сё ды па да ба-

ла ся пра во дзіць час з ма-

лень кі мі дзець мі. Іх уза ем-

ны ін та рэс так са ма ад чу ваю. 

Не маў ля па ста ян на ўсмі ха-

ец ца, і на столь кі шчы рае і 

ці каў нае, што не маг чы ма 

за ста вац ца раў на душ ным. 

Пад час ві зі таў я і са ма ад-

кры ваю неш та но вае для 

ся бе, — рас каз вае, ча му 

вы ра шы ла пад пра цоў ваць 

нянь кай, чац вёр та курс ні ца 

Мінск ага дзяр жаў на га лінг-

віс тыч на га ўні вер сі тэ та Ма-

рыя ЦЫ БУ КО ВА.

Пры зна ец ца: пе рад пер-

шым за ка зам бы ло кры ху 

страш на. «Нам ка за лі, што, 

ка лі баць кам неш та не спа-

да ба ец ца, яны ма юць пра ва 

ад мо віц ца ад па слуг. Мне 

трэ ба бы ло пры гля дзець за 

дву ма дзець мі — 6 і 12 га доў. 

Мы гу ля лі ў «на стол кі», ма-

ля ва лі і гу та ры лі. Час прай-

шоў вель мі хут ка, і ў вы ні ку 

ўсе за ста лі ся за да во ле ныя. 

Ця пер ха джу пра ца ваць з ра-

дас цю і эн ту зі яз мам».

Ма рыі да во дзі ла ся пры-

гля даць за хлоп чы ка мі і дзяў-

чын ка мі роз на га ўзрос ту, але 

час цей гэ та бы ла ма ле ча ад 

двух да трох га доў. Звы чай-

на нянь ку за пра ша юць на 

дзве-ча ты ры га дзі ны. Баць кі 

ў гэ ты час хо дзяць у кі но, на 

кан цэр ты ці прос та пра цу юць 

до ма ў су сед нім па коі. А Ма-

рыя гу ляе з дзець мі, ма люе, 

май струе, чы тае ім каз кі. Пра 

рэ жым (на прык лад, у коль кі і 

чым па кар міць, ка лі па клас ці 

спаць) ма мы заў сё ды па пя-

рэдж ва юць.

— Як пра ві ла, усё пра хо-

дзіць доб ра. Вя до ма, у кож-

на га ма ло га свой ха рак тар і 

звыч кі. Але, ка лі ўзні ка юць 

пы тан ні, якія я са ма не ма-

гу вы ра шыць, тэ ле фа ную 

баць кам, і яны пад каз ва юць, 

што ра біць у пэў най сі ту а-

цыі, — дзе ліц ца сту дэнт ка.

За роб ле ных гро шай дзяў-

чы не ха пае на тое, каб на-

быць што-не будзь з адзен ня 

ці па ба ла ваць ся бе не чым 

смач нень кім.

Чац вёр та курс ні ца ад зна-

чае: ра бо та бэ бі сі та рам — 

гэ та бяс цэн ны во пыт, які ёй, 

як бу ду чай ма ме, без умоў-

на, спат рэ біц ца.

ДА ЗВОЛ 
АД ПСІ ХО ЛА ГА

Пля цоў ка babysіtter.by 

пра цуе з мі ну ла га каст рыч-

ні ка. Кі раў нік пра ек та Эль-

ві ра ГРА ХОЎ СКАЯ рас каз-

вае, што ўсіх, хто хо ча быць 

нянь кай, яны пра вя ра юць. 

Са іс каль ні кі рэ гіст ру юц ца 

праз са цы яль ныя сет кі, і ад-

мі ніст ра та ры сай та пра гля-

да юць ста рон кі сту дэн таў. 

По тым за пра ша юць у Шко-

лу бэ бі сі та раў. За ня ткі доў-

жац ца адзін дзень. Ма ла дыя 

лю дзі за паў ня юць ан ке ту, 

пра хо дзяць ін ды ві ду аль ную 

гу тар ку з псі хо ла гам і тэс ці-

ра ван не. Да лей на ву чан не: 

рас каз ва юць, як па пя рэ дзіць 

іс тэ ры ку, як пры ду маць но-

выя гуль ні з цац ка мі, якія 

ёсць у ма ле чы, якія асаб лі-

вас ці раз віц ця ха рак тэр ныя 

для кож на га ўзрос ту.

— У нас бы ло па ру бэ бі-

сі та раў, якім мы ад мо ві лі, — 

ус па мі нае Эль ві ра Гра хоў-

ская. — У ад ной дзяў чы ны 

ска соў ва лі шлюб баць кі, у 

дру гой не ла дзі лі ся ад но сі ны 

з ма ла дым ча ла ве кам, і та-

му яны абедз ве пе ра жы ва лі 

стрэс. А ў та кім нер воз ным 

ста не не па жа да на кан так-

та ваць з дзець мі. Мы пра-

па на ва лі дзяў ча там вяр нуц-

ца паз ней, ка лі іх аса біс тыя 

праб ле мы вы ра шац ца.

Ах вот ным быць нянь ка мі 

трэ ба прад' явіць да ку мен-

ты: паш парт і сту дэнц кі бі-

лет. Ка лі кан ды да ту яшчэ 

ня ма 18 га доў, не аб ход ны 

так са ма пісь мо вы да звол ад 

баць коў на ра бо ту.

Ад мі ніст ра та ры пра ек та 

да па ма га юць бэ бі сі та рам 

склас ці марш рут, ад каз ва-

юць на пы тан ні, якія ўзні ка-

юць пас ля ві зі таў да дзя цей. 

Ка лі сту дэнт поз на за трым-

лі ва ец ца на за ка зе, тэ ле фа-

ну юць, каб да ве дац ца, ці ўсё 

ў яго доб ра.

Па слу гі ня нек, трэ ба ска-

заць, за па тра ба ва ныя. Ця пер 

на сай це за рэ гіст ра ва на ка ля 

200 баць коў, 70 з якіх ка рыс-

та юц ца ім рэ гу ляр на. Па куль 

пра ект пра цуе толь кі ў Мін ску, 

але яго пла ну юць за пус ціць ва 

ўсіх аб лас ных цэнт рах.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

НА ВЫ ШЫ НІ І ПАД НА ПРУ ЖАН НЕМ

ДНЁМ СТУ ДЭНТ, 
А ЎВЕ ЧА РЫ — НЯНЬ КА,

Як на ла дзіць кан такт 
з дзі цем, яко га ба чыш 
упер шы ню? Дзяў чы на 
дзе ліц ца лай фха кам: 
па да ры це яму 
што-не будзь.

Ця пер на сай це 
за рэ гіст ра ва на ка ля 
200 баць коў, 70 з якіх 
ка рыс та юц ца ім 
рэ гу ляр на. Па куль 
пра ект пра цуе толь кі 
ў Мін ску, але яго 
пла ну юць за пус ціць ва 
ўсіх аб лас ных цэнт рах.

ці Як стаць 
бэ бі сі та рам

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

Пад час ву чо бы ў Мін скім дзяр жаў ным 

энер ге тыч ным ка ле джы бу ду чым спе цы я-

ліс там рас каз ва лі пра ра бо ту стан цый і пад-

стан цый, а вось па трэ ні ра вац ца з рыш тун-

кам амаль не да во дзі ла ся. Да вуч ваў ся Сяр-

гей ужо ў ка лег па бры га дзе. Са праўд ным 

элект ра ман цё рам на ві чок мо жа на зваць 

ся бе толь кі праз не каль кі ме ся цаў пас ля 

па чат ку ра бо ты, ка лі вы трым лі вае эк за мен. 

Да гэ та га мо ман ту ён ву чыц ца ў на стаў ні-

ка — во пыт на га ў пра фе сіі ча ла ве ка. Сяр гей 

жар там на зы вае «Пра ві лы тэх ні кі бяс пе кі 

пры экс плу а та цыі элект ра ўста но вак» сва ёй 

на столь най кні гай, ме на ві та па ёй хло пец 

рых та ваў ся да іс пы таў пе рад ка мі сі яй ад 

прад пры ем ства.

Вы дат нае ве дан не тэх ні кі бяс пе кі — аба-

вяз ко вае, бо пра фе сія ад но сіц ца да не бяс-

печ ных. Ёсць шмат аб ста він, ка лі элект ра-

ман цёр не мо жа пра ца ваць, у пер шую чар гу, 

яны звя за ны з не спры яль ным на двор' ем. 

Хоць, ка лі ад быў ся аб рыў на лі ніі і вёс ка 

або фер ма за ста лі ся без элект рыч нас ці, 

да во дзіц ца шу каць кам пра міс, бо па кі даць 

лю дзей «без свят ла» так са ма нель га.

...Пе рад тым, як па ды мац ца на апо ру, 

Сяр гей апра нае спец воп рат ку. Пра па нуе 

зда га дац ца, коль кі каш туе та кая аму ні цыя? 

Зра зу ме ла, пы тан не з пад во хам: на не да-

свед ча ны по гляд тка ні на ні чым асаб лі ва не 

вы лу ча ец ца, хі ба што да во лі шчыль ная.

Як ака за ла ся, кошт кас цю ма ад тэр міч-

ных ры зык, спе цы яль ных ча ра ві каў, на цель-

най бя ліз ны, по яса, кас кі, ла заў («ко шак») 

па бе то не мо жа да хо дзіць да ты ся чы до-

ла раў.

Без умоў на, спец воп рат ка вы кон вае ахоў-

ныя функ цыі, але ча сам пры му шае па па-

цець. У гэ тым Сяр гей упэў ніў ся на рэс пуб-

лі кан скіх спа бор ніц твах па пра фе сій ным 

май стэр стве.

— Па мя таю, бы ла са праўд ная лет няя 

спё ка гра ду саў пад трыц цаць, а мы вы кон-

ва лі за дан ні на хут касць і ў поў най аму ні цыі: 

фор ма, бя ліз на, коф та да гор ла, пад шлем-

нік... Дык вось, ка лі по тым ве шаў адзен не 

на крэс ла, то да ве ча ра пад ім збі ра ла ся 

са праўд ная лу жы на.

На рэс пуб лі кан скіх спа бор ніц твах 

у 2014 го дзе бры га да з Ле пе ля вы сту па-

ла ад По лац кіх элект ра се так. Упер шы ню 

пра біў шы ся ў фі нал, хлоп цы за ня лі трэ цяе 

мес ца. Ле тась ле пель скія элект ра ман цё ры 

так са ма вый шлі на «рэс пуб лі ку» і гэ тым ра-

зам са сту пі лі толь кі ка ле гам з Грод на.

Ка лі на спа бор ніц твах Сяр гей вы клад-

ва ец ца поў нас цю, то ў звы чай ным жыц ці 

лі чыць ся бе ча ла ве кам не эк стрэ маль ным.

— Па куль ву чыў ся, ра зам з сяб ра мі дзе ля 

ці каў нас ці скок нуў з па ра шу там. Ура жан ні 

пас ля сва бод на га па дзен ня не вы тлу ма чаль-

ныя, але паў та рыць па куль не цяг не. Ко ла 

па між пра цай і до мам раз бі ваю ванд роў ка-

мі. Ле тась ра зам з сям' ёй на ве да лі Чэ хію, 

па бы ва лі ў ста ра жыт най і пры го жай Пра зе. 

Ха це ла ся б яшчэ тра піць у Гер ма нію, ці — 

чым чорт не жар туе — у Аме ры ку.

Са сва ёй жон кай Сяр гей па зна ё міў ся, 

ка лі дзяў чы на пры еха ла на ле та ў вёс ку з 

Рас то ва-на-До не. Сяр гей жар туе, што ха-

рак та ра мі яны не сыш лі ся, але гэ та не пе-

ра шко дзі ла згу ляць вя сел ле. Ка лі ў па ры на-

ра дзіў ся хлоп чык, кож ны з баць коў меў свой 

ва ры янт імя. Спрэч кі вы ра шы ла це шча, якая 

па ра і ла на зваць хлоп ца Пла то нам.

— Я за да во ле ны тым, як усё скла ла-

ся, — пад во дзіць вы нік гу тар кі Сяр гей. — 

У мя не звы чай ная ся рэд няя спе цы яль ная 

аду ка цыя, але на кур сах па вы шэн ня ква лі-

фі ка цыі атры маў су меж ныя спе цы яль нас-

ці стро паль шчы ка і ра бот ні ка люль кі. Пяць 

га доў пра цоў на га во пы ту да зва ля юць стаць 

май страм бры га ды. Ве даю, што не ка то рыя 

імк нуц ца атры маць вы шэй шую аду ка цыю 

прос та дзе ля дып ло ма, але ву чо ба ва ўні-

вер сі тэ це не га ран туе вы пуск ні кам ні доб ра-

га пра ца ўлад ка ван ня, ні вы со кіх за роб каў.

Прос та іс нуе та кі тып лю дзей, якім пра-

сцей ра біць неш та сва і мі ру ка мі, пры чым 

ра біць гэ та вы дат на. Хоць ка лі ты пла ну еш 

ру хац ца да лей у пра фе сіі і да ся гаць ней ка га 

но ва га ўзроў ню, та ды, на са мрэч, па тра бу-

юц ца да дат ко выя ве ды.

Раг не да ЮР ГЕЛЬ.

Мінск — Ле пель — Мінск.

Кім мо жа ўлад ка вац ца сту дэнт на пад пра цоў ку? 

Ка сі рам у рэ ста ран хут ка га хар ча ван ня, раз нос чы-

кам рэ кла мных лістовак, апе ра та рам у кол-цэнтр... 

ці нянь кай. Для гэ та га трэ ба раз мяс ціць ан ке ту на 

ін тэр нэт-пля цоў цы babysіtter.by, і баць кі, якім па-

трэб на да па мо га, са мі вас зной дуць. Мы па гу та ры лі 

са сту дэнт ка мі, якія пры гля да юць за чу жы мі дзець-

мі, да ве да лі ся, як яны ба вяць час з ма ле чай і коль кі 

каш туе гэ тая пра ца.


