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Бу лінг — від псі ха ла гіч на га або 

фі зіч на га гвал ту, ка лі ад бы ва ец-

ца сіс тэ ма тыч ны пе ра след ад на го 

або не каль кіх дзя цей гру пай. Сён-

ня для цка ван ня ўсё час цей вы ка-

рыс тоў ва юц ца ін тэр нэт-тэх на ло гіі: 

смарт фо ны, ме сен джа ры і са цы-

яль ныя сет кі. Та кім чы нам бу лінг 

пе ра тва ра ец ца ў кі бер бу лінг.

Згод на з На цы я наль ным да-

сле да ван нем па ацэн цы сі ту а цыі 

з гвал там у да чы нен ні да дзя цей, 

якое пра во дзі ла ся ў 2018 го дзе 

шэ ра гам дзяр жаў ных уста ноў 

кра і ны пад эгі дай ЮНІ СЕФ, у бе-

ла рус кіх шко лах шы ро ка рас паў-

сю джа на цка ван не дзець мі ад но 

ад на го. Так, кож нае дру гое дзі ця, 

якое на ву ча ец ца ва ўста но вах 

агуль най ся рэд няй аду ка цыі, і два 

з пя ці на ву чэн цаў ва ўста но вах 

пра фе сій на-тэх ніч най аду ка цыі 

бы лі ах вя ра мі гвал ту ў школь ным 

ася род дзі. Пры гэ тым пра га нен-

ні з бо ку ад на год каў і ста рэй шых 

дзя цей па ве да мі лі 53,3 % вуч няў 

8—11 кла саў ін тэр на тных уста-

ноў; 60,1 % — вуч няў 5—7 кла саў 

уста ноў агуль най ся рэд няй аду ка-

цыі і 82,1 % вуч няў 5—7 кла саў 

ін тэр на тных уста ноў. А па звест ках 

да сле да ван ня Mіcrosoft, у све це з 

кі бер бу лін гам су ты каец ца 65 % 

дарос лых і пад лет каў.

«Са мы эфек тыў ны сро дак су-

праць бу лін гу — рас паў сюдж ван-

не ідэі аб яго не да пу шчаль нас ці, 

каб дзе ці ра зу ме лі, што цка ван-

не мо жа зла маць жыц цё ін ша му 

чалавеку, вы клі каць дэ прэ сію ці 

стаць пры чы най не жа дан ня жыць, 

а баць кі ве да лі, як рэ ага ваць на 

па во дзі ны дзі ця ці, ка лі яно ста ла 

ўдзель ні кам бу лін гу», — ад зна чыла 

Воль га ШАРАТУ ТА, іні цы я тар ан-

лайн-плат фор мы «Ну ля во га ве-

расня».

Плат фор ма аку му люе на ступ-

ную ін фар ма цыю:

1. Для дзя цей: ін струк цыя, што 

та кое цка ван не, як дзейнічаць, ка лі 

ця бе цку юць аль бо ка лі ты з'яў ля-

еш ся свед кам бу лін гу ці агрэ са рам. 

Да ка го звяр нуц ца па да па мо гу. Ін-

струк цы яй мож на ска рыс тац ца са-

ма стой на і па дзя ліц ца ёй з сяб ра мі. 

У пла нах плат фор мы — ства рэн не 

YouTube- і Тelegram-кан тэн ту для 

дзя цей ад спе цы я ліс таў па ра бо це 

з дзець мі, які змя шчае ін фар ма-

цыю аб тым, як аба ра ніць ся бе і 

сва іх сяб роў ад бу лін гу.

2. Для баць коў: па мят ка, як ад-

роз ніць бу лінг ад кан флік ту, а так-

са ма ін струк цыя «Што ра біць, калі 

ва ша дзі ця — удзель нік цка ван ня». 

У да лей шых пла нах — ства рэн не 

YouTube- і Тelegram-кан тэн ту для 

баць коў ад спе цы я ліс таў па ра бо-

це з дзець мі з ад ка за мі на пы тан-

ні, як вы ра шаць праб ле му бу лін гу 

ся род дзя цей ра зам.

3. Для спе цы я ліс таў, якія пра-

цу юць з дзець мі: Тelegram-ка нал 

для фар мі ра ван ня су поль нас ці, 

за ці каў ле на ў аб мене ве да мі і 

во пы там па ра бо це з праб ле май 

бу лін гу ся род дзя цей. Тут бу дзе 

пра па ноў вац ца анонс вэ бі на раў, 

пра мых эфі раў і ан лайн-лек цый 

ад ай чын ных і за меж ных спе цы я-

ліс таў у сфе ры дзі ця ча га бу лін гу.

— Гвалт у школь ным ася род-

дзі — ад на з най больш вост рых 

са цы яль ных праб лем ся род мо ла-

дзі ва ўсім све це і ў на шай кра і не. 

Пра гэ та свед чыць і ста тыс ты ка 

зва ро таў у Рэс пуб лі кан скі цэнтр 

псі ха ла гіч най да па мо гі: кож ны 

чац вёр ты звя за ны з праб ле ма мі 

ўдзель ні каў аду ка цый на га пра цэ-

су. Доў гі час цка ван не лі чы ла ся 

хоць не па збеж ным, але бяс печ-

ным злом у дзі ця чых ка лек ты вах, 

ад нак сён ня псі хо ла гі ўпэў не ныя ў 

тым, што па доб ны во пыт зу сім не 

бяс крыўд ны і мо жа мець сур'ёз-

ныя на ступ ствы. Спра віц ца з цка-

ван нем у адзі ноч ку прак тыч на 

немагчы ма, а та му вель мі важ на, 

каб дзі ця, якое ста ла ах вя рай ці 

свед кам бу лін гу, рас ка за ла пра яго 

баць кам, на стаў ні ку або школь на-

му псі хо ла гу, — пад крэс лі вае Тац-

ця на КО ЛАС, пе да гог-псі хо лаг 

Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра псі ха-

ла гіч най да па мо гі БДПУ імя Мак-

сі ма ТАНКА. — Аба ра ніць дзя цей 

ад гвал ту — за да ча да рос лых, і 

на ша га лоў ная зброя ў ба раць бе 

з бу лін гам — гэ та чу ласць, ін фар-

ма ва насць, здоль насць уба чыць 

праб ле му і свое ча со ва прый сці на 

да па мо гу.

З ця гам ча су ан лайн-плат фор ма 

бу дзе на паў няц ца кан так та мі спе-

цы я ліс таў і ўста ноў, якія пра фе сій-

на пра цу юць над пра ду хі лен нем 

цка ван ня і аказ ва юць да па мо гу 

дзе цям і іх баць кам. Іні цы я та ры 

«Ну ля во га ве рас ня» пра цяг ва юць 

збі раць ад на дум цаў, каб ра зам 

пра ду хі ляць ыбу лінг ся род дзя-

цей, і га то выя раз гле дзець лю быя 

пра па но вы па су пра цоў ніц тве ад 

ка мер цый ных і не ка мер цый ных 

ар га ні за цый, ад на дум цаў і ва-

лан цё раў. Кан такт для су вя зі 

0september.by@gmaіl.com.
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Як пра ві ла, ву чань хар-

чуец ца ва ўста но ве аду ка цыі 

адзін раз (ка лі не за ста ец ца 

пас ля ўро каў, а ідзе да до-

му). Зна чыць, усе ас тат нія 

пры ёмы ежы пры па да юць 

на да маш нюю кух ню.

— Гэ та кло пат баць коў. 

Ка лі ў да рос лых ма юц ца 

не зда ро выя пры хіль нас ці ў 

ежы, то для дзі ця ці яны па-

він ны га та ваць асоб на, са 

све жых і най леп шых пра дук-

таў, — ка жа Ала Ма ла ха ва.

Па вод ле слоў спе цы я ліс-

та, да но ва га на ву чаль на га 

го да мі ніс тэр ствы аду ка цыі і 

ахо вы зда роўя рас пра ца ва-

лі і за цвер дзі лі ме та дыч ныя 

рэ ка мен да цыі па ар га ні за-

цыі аду ка цый на га пра цэ су 

ва ўмо вах пан дэ міі ка ра на-

ві ру са. Яны ўтрым лі ва юць у 

тым лі ку і спе цы яль ныя па-

тра ба ван ні да аб' ек таў хар-

ча ван ня ў шко лах.

— Усе су пра цоў ні кі хар-

чаб ло ка па він ны што дзён-

на пра хо дзіць праз ра ніш ні 

фільтр: за мя раць тэм пе ра-

ту ру і ўно сіць гэ тыя звест кі 

ў жур нал зда роўя. Аба вяз ко-

вае на шэн не ма сак і паль ча-

так дзець мі, што дзя жу раць 

па аб' ек це хар ча ван ня, і ра-

бот ні ка мі ста ло вай. Для на-

вед ван ня ста ло вай па ві нен 

быць рас пра ца ва ны гра фік, 

які за бяс пе чыць мак сі маль-

нае раз' яд нан не дзя цей. 

Ад лег ласць па між ста ла мі 

па він на быць не менш за 

1,5 мет ра, а па між на ву чэн-

ца мі — не менш як метр пры 

рас са джван ні. Акра мя та го, 

у пе ры яд рас паў сюдж ван ня 

ін фек цыі на хар чаб ло ках 

па він ны пры мац ца да дат-

ко выя ме ры па апра цоў цы 

ста ло вай мэб лі і пры бо раў, 

пры бі ран ні, пра вет ры ван ні. 

На прык лад, аба вяз ко вае па-

тра ба ван не па дэз ын фек цыі 

по су ду ў кан цы кож на га ра-

бо ча га дня.

«А ці мож на ад мо віц ца 

ад школь на га хар ча ван ня, 

ка лі яно не за да валь няе па 

якіх-не будзь кры тэ ры ях, на-

прык лад ка лі дзі ця — ве ге-

та ры я нец?» — за пы та лі ся 

жур на ліс ты.

— Аба вя зак хар ча вац-

ца ў шко ле нар ма тыў на не 

ўста ноў ле ны, — рас тлу ма-

чы ла на чаль нік ад дзе ла 

па ар га ні за цыі хар ча ван-

ня На цы я наль на га ін сты-

ту та аду ка цыі Лю цыя 

МІХАЛЬЧУК. — Ка лі дзі ця ці 

неш та не па да ба ец ца, заў-

сё ды мож на па спра ба ваць 

знай сці кам пра міс. Ка лі 

ёсць пэў ныя пы тан ні, іх трэ-

ба вы ра шаць на мес цах — 

у шко лах і струк тур ных 

пад раз дзя лен нях кам бі на-

таў школь на га хар ча ван ня. 

Тэх но ла гі мо гуць рас пра ца-

ваць для дзі ця ці спе цы фіч-

нае ме ню, з улі кам ва шых 

па тра ба ван няў. У вы пад ку 

ка лі баць кі ў прын цы пе вы-

ра шы лі ад мо віц ца ад хар-

ча ван ня, то да ку мен таль на 

па цвяр джаць гэ та ня ма не-

аб ход нас ці. Ад нак да рос-

лым трэба па мя таць, што 

атрым лі ваць га ра чае хар ча-

ван не дзі ця па він на кож ныя 

3,5-4 га дзі ны — гэта за лог 

яго зда роўя...

Да кан ца го да ўсе шко лы 

Мін ска аснас цяць бан каў скі-

мі пла цеж ны мі тэр мі на ла мі: 

ужо скла дзе на пра гра ма 

па на быц ці ад па вед на га 

ка са ва га аб ста ля ван ня, 

па ве да мі ла пер шы на мес-

нік ды рэк та ра кам бі на та 

школь на га хар ча ван ня 

го ра да Мін ска Мі ра сла ва 

КРЫЦ КАЯ.

Па вод ле яе слоў, на во-

сень скі пе ры яд но ва га на-

ву чаль на га го да тэх на ла-

гіч най служ бай кам бі на та 

рас пра ца ва ны пры клад ныя 

двух тыд нё выя ра цы ё ны 

хар ча ван ня для на ву чэн-

цаў 1—11-х кла саў уста ноў 

агуль най ся рэд няй аду ка цыі 

Мін ска. «Яны скла дзе ны ды-

фе рэн цы ра ва на для роз ных 

уз рос та вых груп на ву чэн цаў 

(6—10, 11—13 і 14—17 га-

доў) на пад ста ве нор маў 

спа жы ван ня хар чо вых рэ-

чы ваў і энер гіі для дзя цей 

згод на з са ні тар ны мі нор ма-

мі і пра ві ла мі. Акра мя та го, 

рас пра ца ва ны двух тыд нё-

выя ра цы ё ны для дзя цей з 

фе ніл ке та ну ры яй, цэ лі я кі яй 

і цук ро вым дыя бе там.

Акра мя та го, кам бі на там 

пра во дзіц ца вя лі кая ра бо-

та па на быц ці сы ра ві ны для 

ар га ні за цыі хар ча ван ня на-

ву чэн цаў. Каб зні зіць за ку-

пач ныя цэ ны на пра дук ты, 

спе цы я ліс ты ка мер цыйнага 

ад дзе ла на па ста ян най 

асно ве вы ву ча юць кан' юнк-

ту ру рын ку.

На мес нік ге не раль на га 

ды рэк та ра па стан дар ты-

за цыі і якас ці пра дук таў 

хар ча ван ня На ву ко ва-прак-

тыч на га цэнт ра НАН Бе ла-

ру сі па хар ча ван ні Але на 

МАР ГУ НО ВА па ве да мі ла, 

што на ба зе до след на-тэх на-

ла гіч на га ўчаст ка ў Мар' і най 

Гор цы ство ра на вы твор часць 

пра дук таў хар ча ван ня для 

хво рых на фе ніл ке та ну рыю. 

Раз мо ва ідзе пра спад чын-

нае за хвор ван не, у асно ве 

яко га ля жыць па ру шэн не 

амі на кіс лот на га аб ме ну. Пры 

ад сут нас ці ля чэн ня і дые -

та тэ ра піі яно пра яў ляецца 

ў за трымцы ма тор на га і 

псі ха раз моў нага раз віц ця, 

мік ра цэ фа ліі, су тар гах, па-

ру шэн нях па во дзі н... Га лоў-

ны спо саб ля чэн ня за хвор-

ван ня — дые та тэ ра пія, якая 

аб мя жоў вае па ступ лен не ў 

ар га нізм фе ні ла ла ні ну.

Цэх па вы твор час ці пра-

дук таў дзі ця ча га хар ча ван ня 

ад крыў ся ўся го ме сяц та му. 

Пла ну ец ца, што там бу дуць 

вы раб ляц ца ка шы хут ка га 

пры га та ван ня, су ме сі для 

вы печ кі кек саў і пе чы ва, 

ма ка рон ныя вы ра бы, ку ку-

руз ная і грэц кая кру пы, су-

ме сі для буль бя но га пю рэ і 

клё цак, а так са ма су хі ма-

лоч ны пра дукт з па ні жа ным 

утры ман нем бял ку.

«На шэ раг пра дук таў 

атры ма ны ад па вед ныя 

да ку мен ты, уз год не ныя 

з Мініс тэр ствам ахо вы зда-

роўя. Та му та кая пра дук цыя 

мо жа вы ка рыс тоў вац ца для 

хар ча ван ня хво рых на фе-

ніл ке та ну рыю дзя цей у на-

ву чаль ных уста но вах. Мы 

пра цу ем у цес най звяз цы 

з та ва рыст вам аба ро ны гэ-

тай ка тэ го рыі хво рых. Пра-

вя лі шэ раг дэ гус та цый ных 

ме ра пры ем стваў і атры ма-

лі вель мі доб рыя вод гу кі. 

Дзе цям па да ба ец ца. І кошт 

пра дук таў у 2—2,5 ра за ні-

жэй шы, чым у ім парт ных 

ана ла гаў», — ад зна чы ла 

на мес нік ге не раль на га ды-

рэк та ра.

МЕ НЮ ПАД ЗА КАЗ?

Матэрыялы 

падрыхтавала 

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ЯЕ мэ та — аб' яд наць спе цы я ліс таў па ра бо це з дзець мі, баць-

коў, СМІ, кам па ніі і лі да раў ду мак, каб пра ду хі ліць бу лінг 

ся род дзя цей. Іні цы я та рам плат фор мы вы сту пі ла гру па ін тэ лек-

ту аль ных ва лан цё раў. Ідэю пра ек та пад тры маў Рэс пуб лі кан скі 

цэнтр псі ха ла гіч най да па мо гі БДПУ імя Мак сі ма Тан ка.
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Кож нае дру гое дзі ця, якое 
на ву ча ец ца ва ўста но вах 
агуль най ся рэд няй 
аду ка цыі, і два з пя ці 
на ву чэн цаў ва ўста но вах 
пра фе сій на-тэх нічнай 
аду ка цыі бы лі ах вя ра мі 
гвал ту ў школь ным ася род дзі.


