
Выпуск № 2 (6) У АД КА ЗЕ ЗА ТЫХ, 
КА ГО НА РА ДЗІ ЛІ

Шы ро кі до ступ да ін фар ма цыі спа ра-
джае вя лі кі сум. Бо як ты на ві ны ні філь-
труй, збе раг чы ўлас ную нер во вую сіс тэ му 
ўсё ця жэй. Ці не што тыд ня ў кры мі наль най 
хро ні цы з'яў ля юц ца жах лі выя рад кі: ма лыя 
дзе ці гра ма дзян кі М. за гі ну лі на па жа ры, 
па куль яна «на хві лі нач ку» ады шла ся ў 
кра му; у аў та ма біль най ава рыі, што ад-
бы ла ся па ві не гра ма дзя ні на N., за гі ну лі яго 
жон ка і дзі ця... Кож ны раз, ка лі да во дзіц ца 
чуць або чы таць гэ та, ва ла сы ду ба ста но-
вяц ца. А праз спа чу ван не і жаль на стой лі ва 
пра бі ва ец ца дум ка: пра што ду ма лі гэ тыя 
да рос лыя і пе ра важ на «не аса цы яль ныя» 
лю дзі, і ці за дум ва лі ся на огул, або звык ла 
спа дзя ва лі ся на ўда чу?

Мяр ку е це, утры рую? Вось фак ты з апе-
ра тыў ных зво дак аб лас ных упраў лен няў 
унут ра ных спраў і Мі ніс тэр ства па над звы-
чай ных сі ту а цы ях лі та раль на за апош ні 
ты дзень. Страш нае ДТЗ пад Ві лей кай: 
ва дзі цель вы ехаў на су стрэч ную па ла су, 
дзе су тык нуў ся з ін шым аў то; за гі нуў і ён 
сам, і яго брат з жон кай і 2-га до вым дзі-
цем. 4-га до вую дзяў чын ку на па жа ры ў 
Брэс це па спе лі вы нес ці з агню і ды му вы-
ра та валь ні кі, а вось у Ба ры саў скім ра ё не 
ма ці і 4-га до вы сын за гі ну лі...

Тра ге дый мож на бы ло па збег чы — ка-
лі пра явіць кры ху менш са ма на дзей нас ці і 
кры ху больш абач лі вас ці, ды ня хай на ват 
асця ро гі! Ка лі прос та ўзга даць, што кож ны 
з баць коў ад каз ны не толь кі са сваё жыц цё 
і зда роўе, але, у пер шую чар гу, за іх, яшчэ 
не са ма стой ных і без да па мож ных — дзя цей, 
пля мен ні каў, уну каў. Ка лі пры слу хац ца да 
на да куч лі вай, але спра вяд лі вай са цы яль-
най рэ кла мы. І не ве шаць бя ліз ну на ад-
кры тым бал ко не, ка лі по бач кру ціц ца ма-
лая га рэ за, не пе ра во зіць у ад ной ма шы не 
дзі ця без аў та крэс ла і над ма гіль ную плі ту 
ў ба гаж ні ку, не вы хо дзіць у су сед ні па кой 
па тэ ле фон, па кі да ю чы ў кух ні да шка лят і 
кі пень на плі це! Ча му гэ тыя ві да воч ныя «не» 
аказ ва юц ца ча сам не вы ка наль ны мі?!

Вы спы та е це, ча му я гэ та рас па вя даю? 
З на мі ж па доб на га не ад бы ва ла ся і ні ко лі 
не зда рыц ца, мы ж «не та кія», а да рос лыя, 
адэ кват ныя і ра зум ныя лю дзі. І я толь кі 
па ра ду ю ся (трой чы цьфу-цьфу це раз пля-
чо), ка лі так і бу дзе. Толь кі — па мя та е це? 
— вя лі кае па чы на ец ца з ма ло га. Вось яно 
— бу дзён нае, звык лае. Па да ро зе ў дзі ця-
чы са док і да до му я на зі раю ад ну і тую ж 
кар ці ну: ліч ба вае таб ло ля свят ла фо ра ад-
ліч вае ім гнен ні, і на апош ніх се кун дах зя лё-
на га хто-не будзь кі да ец ца праз 4-па лос ную 
да ро гу, каб па спець ус ко чыць у транс парт 
або прос та не ча каць яшчэ 40 се кун даў. 
Час та кі да юц ца з дзець мі, на ват з ка ляс-
ка мі. У сваю чар гу, аў та ама та ры імк нуц ца 
пра ско чыць скры жа ван не — так са ма на 
апош нія се кун ды зя лё на га. І ў са ло нах аў то 
я так са ма ба чу дзя цей. Пра што ду ма юць 
іх баць кі? Не ве даю. Але дак лад на не пра 
тое, што ад ной чы шля хі імк лі вых пе ша хо-
даў і ма шы ны пе ра ся куц ца... Пра нес ла ж. 
І па ру се кун даў сэ ка но мі лі.

Гэ та страш на. Амаль кож ны раз я нер-
во ва пры жмур ва ю ся, а то і сва ру ся ўго-
лас на чар го ва га «ка мі ка дзе». Але знач на 
страш ней, што ў свя до мас ці ма лень ка га 
ча ла веч ка за ма цоў ва ец ца: ка лі штось-
ці ра біць нель га, але ма ма і та та ро бяць 
— зна чыць, мож на. І вось ужо спі раль 
рас круч ва ец ца, і ўча раш ні пад ле так сам 
гор да ко ціць ка ляс ку на апош нія се кун ды 
зя лё на га свят ла фо ра.

...Мно гія мае ад на год кі з за мі ла ван нем 
уз гад ва юць, як не ка лі вяр та лі ся са шко лы, 
а то на ват з сад ка, з клю чом на шыі, як мы 
гу ля лі да цем на ты, як на шы баць кі спа кой на 
па кі да лі ка ляс кі ля кра мы. І не па спра ча еш-
ся: бы ло. Але — не, на ват не час змя ніў ся, 
змя ні лі ся лю дзі, іх ста сун кі і стаў лен не адзін 
да ад на го. Ня ма ўжо на лаў ка х пад пад' ез-
да мі тых ба бу лек, якія не га лос на са чы лі за 
на шы мі за ба ва мі. Ня ма паў пус тых да рог ад 
шко лы да до ма — асаб лі ва на хаб ных ва дзі-
це ляў ры зы ку еш су стрэць і на пе ша ход най 
да рож цы. І ня ма та го ка лек тыў на га «мы», 
якое маг ло пад стра ха ваць у до гля дзе дзі ця-
ці. А та му ўсё за ле жыць ад нас са міх. Лепш 
«па дзьмуць на ва ду», чым, крый Бо жа, су-
тык нуц ца з не па праў ным. І не іс нуе ні я кай 
гі пер апе кі, ка лі га вор ка ідзе пра жыц цё і 
зда роўе ўлас ных дзя цей.

Бе ра жы це іх, ка лі лас ка. І ся бе так-
са ма.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Ста ліч ны дзі ця чы са док №152 
Мас коў ска га ра ё на мес ціц ца ў 
квар та лах ста рой за бу до вы, ён 
ма ла кам плект ны — уся го 6 груп 
— і не пе ра поў не ны. Але ква лі-
фі ка ва ныя кад ры тут ні ко лі не 
ліш нія.

— Сяр гей Ана толь е віч у нас 
пра цуе з ве рас ня 2012 го да, — 
па куль дзеці абе да юць, за воч на 
зна ё міць мя не з вы ха валь ні кам 
за гад чы ца сад ка Але на Ла ты-
гоў ская. — Шчы ра пры знац ца, 
спа чат ку з'яў лен не муж чы ны ў 
жа но чым ка лек ты ве вы клі ка ла 
не ўра зу мен не і пэў ную на сця-
ро жа насць. Па мя таю, да мя не 
пры хо дзі лі баць кі, асаб лі ва ма-
мы дзяў ча так: «А як жа ён бу дзе 
пе ра адзя ваць ма лых, мыць, на 
гар шчок са джаць?!». Але па-
сту по ва пры гле дзе лі ся, уба чы-
лі, якая ў гру пе дыс цып лі на, як 
дзе ці вы ха валь ні ка па ва жа юць, 
з якой фан та зі яй і гу ма рам ар-
га ні за ва ны за ня ткі, як Сяр гей 
Ана толь е віч уладж вае кан флік-
ты, ні ко лі не раз драж ня ю чы ся і 
не па вы ша ю чы го ла су... І ця пер, 
ка лі ён ідзе на се сію, зноў ідуць 
да мя не дэ ле га цыі: «Ка лі ж наш 
вы ха валь нік вер нец ца?» Хоць на 
за ме не пра цу юць так са ма вель мі 
доб рыя пе да го гі.

ПРА НЕ ВЫ ПАД КО ВЫ 
ВЫ БАР

...У ста рэй шай 4-ай гру пе на 
крэс лах аку рат на рас кла дзе на 
адзен не, але ў спаль ні яшчэ ста-
іць го ман і 13 пар ва чэй піль на 
со чаць — ку ды гэ та не зна ё мая 
цё тач ка зво дзіць іх вы ха валь-
ні ка? Але вар та толь кі Сяр гею 
Ёт чы ку па вяр нуц ца і стро га за-
га даць: «Усім лег чы, за раз пра-
ве ру!» — як ма ле ча сці хае і па-
слух мя на ро біць вы гляд, што ўжо 
даў но спіць.

— Для мя не ўжо ў 11 кла се 
пы тан не, ку ды іс ці ву чыц ца, бы-

ло вы ра ша на — ве даў, што ха чу 
быць на стаў ні кам, — уз гад вае 
Сяр гей Ана толь е віч. — Быў у на-
шай шко ле ў вёс цы Дзе раў ная 
Слонімскага раёна на стаў нік, які 
вы кла даў фі зі ку і ін фар ма ты ку, 
— і пры тым, што я не над та ўжо 
лю біў гэ тыя прад ме ты, са мо яго 
стаў лен не да дзя цей, умен не 
зра біць на шы ўро кі ці ка вы мі за-
па ла ў сэр ца.

Праў да, спа чат ку Сяр гей збі-
раў ся ву чыц ца на на стаў ні ка па-
чат ко вых кла саў, але на бор ужо 
быў за вер ша ны, і яму пра па на-
ва лі па спра ба ваць на да школь-
нае вы ха ван не. «А я на ват не 
ўяў ляў, як мож на ма лень ка га 
ча ла веч ка ўся му на ву чыць, пад-
рых та ваць да шко лы. Мы ў свой 
час хі ба кле і лі, ля пі лі, ма ля ва лі, 
а су час ным дзе цям трэ ба ве даць 
асно вы ма тэ ма ты кі, чы тан ня, 
пры ро да знаў ства. На пэў на, гэ та 
ці ка васць і пад штурх ну ла пай сці 
ву чыц ца ў Гро дзен скі пед ка ледж. 
Да рэ чы, хлоп цаў у нас ха па ла, 
але, на коль кі я ве даю, амаль ні-
хто не пай шоў пра ца ваць па спе-
цы яль нас ці, толь кі я па ехаў у су-
сед нюю вёс ку». Вы ха валь ні кам 
Сяр гей Ёт чык пра цуе ўжо больш 
як 5 га доў — спа чат ку ў сель скім 
дзі ця чым сад ку, дзе быў на огул 
адзі ным пе да го гам у гру пе дзя-
цей ад 3 да 6 га доў, по тым у Сло-
ні ме, апош нія не каль кі га доў — у 
Мін ску, «бо тут леп шыя перс пек-
ты вы і маг чы мас ці пра ца ўлад-
ка ван ня». Па ра лель на ўзні мае 
пра фе сій ную план ку — ву чыц ца 
ў Гро дзен скім дзярж уні вер сі тэ це 
імя Ян кі Ку па лы на псі хо ла га, вы-
клад чы ка псі ха ло гіі.

— На пер шым мес цы ма ёй 
пра цы кі раў ніц тва вель мі здзі ві-
ла ся. Ад ра зу ўзга да лі фільм «Ву-
са ты нянь» — не тое каб драж ні-
лі, так, жар та ва лі. Су мня ва лі ся, 
ці спраў лю ся я. А як не спра віц ца, 
ка лі я сам са шмат дзет най сям'і, 
і хоць брат з сяст рой ста рэй шыя 

за мя не, за тое ўсе 5 пля мен ні каў 
вось тут вы рас лі, — усмі ха ю чы-
ся, раз во дзіць ру кі вы ха валь нік. 
— На огул, мне зда ец ца, вы халь-
ні кі-муж чы ны аба вяз ко ва па він-
ны быць у дзі ця чых сад ках. Узяць 
ха ця б ар га ні за цыю свя таў, ра-
ніш ні кі — ма лыя вель мі доб ра 
ад чу ва юць, муж чы на пе рад імі 
або пе ра апра ну тая вы ха валь ні-
ца. Дый у бу дзён ных спра вах, ка-
лі дзе ці сва рац ца, б'юц ца ад но 
з ад ным, час та толь кі муж чы ну 
ўда ец ца ўла дзіць кан флікт, каб 
ні ко га не па крыў дзіць. Ба яц-
ца? Не, зу сім не. Ду маю, усё ж 
па ва жа юць. Бы вае, ка лі кры ху 
не зда ро віц ца, па про сіш: да вай-
це сён ня ці хень ка па ся дзім. Ся-
дзяць, як зай ча нят кі, ста ра юц ца 
ўсё ра біць па пер шай прось бе. 
Ну і я да «сва іх» за два га ды пры-
кі пеў, ве даю, з кім трэ ба больш 

стро га, а на ка го лепш уз дзей ні-
чаць лас кай.

ПРА ПА ДЫ ХОД І АД ДА ЧУ
Знай сці па ды ход, ка жа вы ха-

валь нік, больш скла да на не да вы-
ха ван цаў, а да іх баць коў. На жаль, 
мно гія пры звы ча і лі ся ста віц ца да 
су пра цоў ні каў дзі ця чых сад коў, як 
да аб слу гі («Вы па він ны за бяс пе-
чыць!»). Лю бую прось бу да па маг-
чы ў са мых эле мен тар ных рэ чах 
та кія ба раць бі ты за свае пра вы 
ўспры ма юць як «па бо ры і вы ма ган-
не». Да во дзіц ца на гад ваць пра іх 
улас ную баць коў скую ад каз насць. 
Па тра бу юць па ста ян най ува гі 
шмат дзет ныя сем'і, аба вяз ко ва 
трэ ба пра ца ваць з не ўлад ка ва ны-
мі і ня поў ны мі, дзет кі з якіх ця жэй 
адап ту юц ца ў дзі ця чым сад ку... 

(Заканчэнне 
на 3-й стар. «СГ».)

«ВУ СА ТЫ НЯНЬ»: 
ВІД РЭД КІ, АМАЛЬ ЗНІ КА Ю ЧЫ
Не па пу ляр ная тэ маНе па пу ляр ная тэ ма  ��

Ушын скі, Су ха млін скі, Ма ка ран ка, Спок. А яшчэ кі нош ны «ву са ты нянь» 
Ке ша і за гад чык сад ка ў філь ме «Джэнтль ме ны ўда чы». Што па між імі 
агуль на га? Усе гэ тыя муж чы ны — пе да го гі, што на зы ва ец ца, ад Бо га.

Муж чын, якія пра цу юць у бе ла рус кіх дзі ця чых сад ках не двор ні ка мі 
ці вар таў ні ка мі, а пе да го га мі — лі ча ныя адзін кі. Але яны ўсё ж ёсць. Што 
пры ваб лі вае іх у «ты по ва жа но чай» пра фе сіі, як склад ва юц ца ста сун кі з 

баць ка мі і дзець мі і ці ад чу ва юць сад кі не аб ход насць у муж чы нах-вы ха валь-
ні ках? Каб знай сці ад ка зы на гэ тыя пы тан ні, да вя ло ся вы пра віц ца ў сад. 

Пра бач це, у са док — адзін з тых, дзе пра цуе «ву са ты нянь».

Ду хоў на-асвет ніц кі пра ект «Шко ла 
«Баць коў ства» быў прэ зен та ва ны год 
та му ў ме жах Між на род най кніж най вы-
ста вы-кір ма шу. За сна валь ні кам гэ тай 
не звы чай най уста но вы аду ка цыі для 
да рос лых вы сту піў між на род ны даб ра-
чын ны фонд «Сям'я—Яд нан не—Ай чы-
на». Больш за тое, ле тась ужо бы лі пра-
ве дзе ны 2 цык лы за ня ткаў для пер шых 
слу ха чоў.
— Удзель ні кі пра ек та пры зна лі ся, што для 

іх ме на ві та ста сун кі па між баць кам і дзець-
мі з'яў ля юц ца най больш праб лем ны мі ў сям'і, 
— ад зна чае кі раў нік шко лы «Баць коў ства», 
да цэнт Бел дзярж уні вер сі тэ та, кан ды дат 
тэх ніч ных на вук Сяр гей КІР ПІЧ. — Та му гэ-
ты пра ект — спро ба вы пра віць хі бы ў ста сун-
ках (не пры няц це ад каз нас ці за сва іх дзя цей, 
ня ўдзел у іх вы ха ван ні), спро ба даць ад каз 
на па трэ бы су час ных баць каў, і най перш тых, 

якія пад вяр га юц ца мно гім спа ку сам на роз-
ных эта пах свай го раз віц ця, ка лі хо ча це, рас-
шыф роў ка «ко да баць коў ства». На ша за да ча 
— каб муж чы ны асэн са ва лі сваё баць коў ства 
як най важ ней шы за ня так на зям лі, імк ну лі ся 
пе ра адо лець кры зіс ін сты ту та сям'і і ўсвя до мі лі 
тра ды цый ныя ся мей ныя каш тоў нас ці.

У ву чэб най пра гра ме пад час ін тэр ак тыў ных 
се мі на раў усе ба ко ва раз гля да юц ца 12 роз ных 
ас пек таў, ся род якіх, на прык лад, аба ро на і за-
бес пя чэн не сям'і, па каз ван не лю бо ві да ма ці 
сва іх дзя цей, куль ты ва ван не ад каз на га баць-
коў ства і вы ка нан не сва іх аба вяз каў, умен не 
пры маць ра шэн ні ў най важ ней шых для сям'і 
сфе рах, вы ву чэн не склад ні каў баць коў ска га 
аў та ры тэ та і г.д. Пры чым прос та пра слу хаць 
гэ тыя «кур сы па вы шэн ня ква лі фі ка цыі» не 
атры ма ец ца — ма дэ ра та ры пад кід ва юць для 
аб мер ка ван ня праб лем ныя сі ту а цыі, ла дзяць 
«круг лыя ста лы», май стар-кла сы са спе цы я-

ліс та мі і ўцяг ва юць у пра цэс аб са лют на ўсіх 
на ву чэн цаў.

За ня ткі ў шко ле «Баць коў ства» пра хо дзяць 
двой чы на ме сяц у вя чэр ні час у ста ліч ным 
До ме пра ва слаў най кні гі. Да рэ чы, да ўдзе лу ў 
іх, ня гле дзя чы на наз ву пра ек та, за пра ша юц-
ца не толь кі баць кі, але так са ма ма ці, ба бу лі 
і дзя ду лі, сы ны і доч кі — усе за ці каў ле ныя ў 
тым, каб ся мей ныя «лод кі» не па та ну лі, а іш лі 
за да дзе ным кур сам. «Кож ны баць ка му сіць 
прай сці пе ры яд рос ту і вы спя ван ня, гэ так са ма, 
як і спе цы я ліст му сіць удас ка наль вац ца і вы-
яў ляць пра фе сій ную кам пе тэнт насць, інакш ён 
не кан ку рэн та здоль ны, — мяр куе Сяр гей Кір-
піч. — Але, на мой по гляд, спа сці гаць на ву ку і 
мас тац тва сем' яз наў ства най лепш не ме та дам 
спроб і па мы лак, а вы ка рыс тоў ва ю чы най ба-
га цей шы во пыт мі ну лых па ка лен няў і ро бя чы 
вы сно вы з улас на га жыц цё ва га во пы ту»
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КОД БАЦЬ КОЎ СТВА

Рэдкая хвіліна адпачынку...


