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ГЕ РОЙ 
НЕ НА ША ГА ЧА СУ?
Як вяр нуць пе да го гу імідж па спя хо ва га ча ла ве ка

Маладыя імёныМаладыя імёны

ПЕДС ПЕ ЦЫ ЯЛЬ НАС ЦІ — 
НЕ ДЛЯ ВЫ ДАТ НІ КАЎ?

— Сён ня мы ма ем но вае па ка лен не мо ла дзі з 
ін шай сіс тэ май каш тоў нас цяў: гэ та не доб ра і не 
дрэн на, а прос та факт, які мы па він ны ўліч ваць, 
та му нам па тра бу юц ца сур' ёз ныя да сле да ван ні ў 
га лі не пе да го гі кі і псі ха ло гіі, — па дзя ліў ся сва і мі 
дум ка мі з ка ле га мі рэк тар Бе ла рус ка га дзяр жаў-
на га пе да га гіч на га ўні вер сі тэ та імя Мак сі ма Тан-
ка Аляк сандр ЖУК. — Мі ністр аду ка цыі і на ву кі 
Ар ме ніі Ар мен Аша цян вель мі трап на ска заў, што 
на стаў нік не з'яў ля ец ца ў на шым гра мад стве ге ро-
ем дня. Гра мад ская дум ка звяз вае ніз кі прэ стыж 
на стаў ніц кай пра фе сіі ў пер шую чар гу з не вы со кі мі 
за роб ка мі ў гэ тай сфе ры. Але з гэ тым мер ка ван нем 
па га джу ся толь кі част ко ва. Пра фе сіі на стаў ні ка 
да во дзіц ца сён ня кан ку ры ра ваць на рын ку пра цы 
з но вы мі пра фе сі я мі, якія абя ца юць вы со кі за ро-

бак, ма біль насць і імк лі вы кар' ер ны рост: гэ та 
пра гра міст, вэб-ды зай нер, сіс тэм ны ад мі ніст-
ра тар, ла гіст, ме не джар, мар ке то лаг і ін шыя. 
Яны на слы ху, і мо ладзь га то ва іс ці ту ды, дзе 
мож на атры маць хут кія і вя лі кія гро шы. Але 
стэ рэа тып у ма са вай свя до мас ці пра пе да го-
га як ча ла ве ка, які не змог рэа лі за ваць ся бе ў 
больш прэ стыж най сфе ры, трэ ба раз бу раць.

З гэ та га го да пры па ступ лен ні на пе да га гіч-
ныя спе цы яль нас ці школь ныя ме да ліс ты атры-
ма лі пра ва па сту паць без зда чы эк за ме наў пры 
на яў нас ці рэ ка мен да цыі пе да га гіч на га ка лек-
ты ву. Па сло вах Аляк санд ра Жу ка, у гэ та га ра-
шэн ня бы ло шмат скеп ты каў, якія су мня ва лі ся ў 
тым, што школь ных вы дат ні каў змо жа за ці ка віць 
перс пек ты ва звя заць сваю бу ду чы ню з пе да го гі-
кай. Тым не менш сё ле та ў га лоў ны пе да га гіч ны 
ўні вер сі тэт кра і ны па сту пі лі 100 ме да ліс таў, або 
ў 5 ра зоў больш, чым у па пя рэд нім го дзе. Па-
доб ная сі ту а цыя на зі ра ла ся і ў ін шых ВНУ на 
педагагічных спецыяльнасцях.

(Заканчэнне на 2-й стар. «ЧЗ».)

— На дзея, як ты ад рэ ага ва ла, 
усвя до міў шы, што пе ра маг ла на 
на цы я наль ным ад бо ры дзі ця ча га 
«Еў ра ба чан ня»?

— Бы ло вель мі пры ем на, ка лі мя-
не па ча лі ўсе він ша ваць з пе ра мо гай. 
Ра да ва ла ся і ад чу ва ла ся бе шчас-
лі вай. Ра зам з тым зна хо дзі ла ся ў 
лёг кім шо ку і ў пер шыя дні на ват не 
ве ры ла, што ўсё гэ та ад бы ва ец ца 
са мной.

— Аран жы роў ку да тва ёй пес ні 
на пі саў спя вак UZARІ...

— Трэ ба ска заць, ён не толь кі на-
пі саў яе, але і да па мог у ней кіх мо-
ман тах да поў ніць пес ню, пад крэс ліць 
яе са мыя вый грыш ныя эле мен ты.

— Рас ка жы це пра пад рых тоў ку 
да па езд кі на Маль ту і пра ка ман-

ду, з якой за раз су пра цоў ні ча е-
це...

— У нас да стат ко ва шчыль ны гра-
фік рэ пе ты цый, пра цу ем над ха рэа-
гра фі яй, аран жы роў кай і анг лій скім 
тэкс там пес ні. Плюс гаст ро лі, здым кі, 
ін тэр в'ю. Усё рас пі са на па га дзі нах. 
Да пра цоў ва ем ней кія дэ та лі ў кас-
цю мах, — рас па вя дае ма ці Над зеі. 
— Дач ка з 8 га доў зай ма ец ца ў На-
цы я наль ным цэнт ры імя Му ля ві на ў 
ан самб лі «За ра нак» пад кі раў ніц-
твам Свят ла ны Ста цэн кі. І лі та раль-
на з ня даў ня га ча су бя рэ ўро кі і ў 
Ва сі ля Сінь ко ва. Ха рэа гра фі яй і па-
ста ноў кай ну ма ра ў нас кі руе Воль-
га Шам ро ва. І, як мы ўжо за зна ча лі, 
з на мі пра цуе спя вак, кам па зі тар і 
аран жы роў шчык UZARІ.

— А хто тыя дзяў ча ты, якія вы-
сту па лі з та бой на сцэ не?

— Яны ву ча ні цы Воль гі Шам ро-
вай, так са ма зай ма юц ца ў На цы я-
наль ным цэнт ры імя Му ля ві на. Іх мы 
вы ра шы лі ўвес ці ў ну мар, каб лепш 
пе ра даць ха рак тар і на строй кам па-
зі цыі. Па коль кі пес ня «Со кал» бы ла 
на пі са на па ма ты вах каз кі, то нам 

вель мі ха це ла ся ства рыць ад па вед-
ную ат мас фе ру і ад люст ра ваць сю-
жэт. А без ха рэа гра фіі тое бы ло б 
не маг чы мым.

— А хто ў дзя цін стве быў тва-
ім лю бі мым ка зач ным пер са на-
жам?

— Я лю бі ла гля дзець муль ты кі і 
чы таць каз кі, але жа дан ня быць па-

доб най на не ка га з ге ро яў не ўзні-
ка ла. Усё ж больш па да ба ла ся быць 
са бой.

— А што, па-твой му, зна чыць 
«быць са бой»?

— Трэ ба па во дзіць ся бе так, як 
хо чаш сам і як ад чу ва еш.

(Заканчэнне 
на 8-й стар. «ЧЗ».)

Ра сій ская «Учительская га зе та» пра вя ла ся род ма ла-
дых пе да го гаў, удзель ні каў рэ гі я наль на га ма ла дзёж на-
га фес ты ва лю «Мал го рад-2014», апы тан не, каб вы свет-
ліць, якія ж праб ле мы пе ра шка джа юць ім эфек тыў на 
пра ца ваць і атрым лі ваць ад ра бо ты за да валь нен не.
Ма ла дыя пе да го гі па скар дзі лі ся на мност ва спра ва-
здач най да ку мен та цыі, якую трэ ба па ста ян на за паў-
няць, і па ве лі чэн не на гру зак, не звя за ных з пра мы мі 
аба вяз ка мі на стаў ні ка. На ступ най па па пу ляр нас ці 
праб ле май ака за ла ся ад сут насць у пер шы год ра бо ты 
ма ла до га пе да го га пад трым кі з бо ку ста рэй шых ка лег. 
Ма ла дыя пе да го гі ба яц ца па ка зац ца ў ка лек ты ве «бе-
лай ва ро най», вы скач кай, якой трэ ба больш за ўсіх. 
Тым больш што аб вя шчэн не сва ёй улас най па зі цыі 
мо жа мець для смель ча ка на ступ ствы...
У рам ках ІІІ з'ез да ра бот ні каў аду ка цыі кра ін СНД у 
Мін ску прай шла на ра да рэк та раў пе да га гіч ных ВНУ, 
якія дзя лі лі ся сва і мі праб ле ма мі і да сяг нен ня мі ў пла не 
пад рых тоў кі пе да га гіч ных кад раў і пры цяг нен ня леп-
шых абі ту ры ен таў на пе да га гіч ныя спе цы яль нас ці.
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На дзея МІ СЯ КО ВА:

«Важ на ма рыць 
і не зда вац ца»

Яе зор ка на вя лі кай сцэ не за па лі ла ся не каль кі га доў та му, 
ка лі На дзея ста ла ўдзель ні цай тэ ле пра ек та «Я спя ваю». 
Пас ля яго і з'я ві ла ся жа дан не пра доў жыць шлях на эст ра дзе. 
На ша ге ра і ня не з тых, хто хо ча лю бой ца ной быць «ну ма рам 
адзін», але, што б ні ра бі ла, — імк нец ца да біц ца доб ра га 
вы ні ку. До ка зам та му з'яў ля ец ца сё лет няя пе ра мо га 
ў спа бор ніц твах за ўдзел у дзіцячым «Еў ра ба чан ні». 
Мы су стрэ лі ся з На дзе яй Мі ся ко вай і яе ма ці Воль гай, 
каб да ве дац ца, як пра хо дзіць пад рых тоў ка да пе сен на га 
спа бор ніц тва, з кім «Со кал» па ля ціць на Маль ту і на коль кі 
важ на за ста вац ца са мім са бой.

АД КРЫЦЬ 
ПА ЦЫ ЕН ТУ ВО ЧЫ, 

або Лю бі мая спра ва аф таль мо ла га Іры ны
Што мо жа ўба чыць 
у ва чах па цы ен та 
ўрач-аф таль мо лаг? 
На са мрэч, 
у прак ты цы гэ тых 
дак та роў зда ра ец ца 
роз нае, бо на 
пры ём пры хо дзяць 
лю дзі са струж кай, 
пы лін ка мі, вей ка мі 
і на ват кро пель ка мі 
клею ў ва чах... 
А вы да ляць 
іх да во дзіц ца 
ма ла до му 
спе цы я ліс ту 
Ма зыр скай 
цэнт раль най 
га рад ской па лі клі ні кі 
Іры не ПУН ТУС.

УБА ЧЫ ЛА 
«СВАЁ» 
І НЕ ВА ГА ЛА СЯ

Ся бе 27-га до вая Іры на 
жар там на зы вае «ста рым» 
ма ла дым спе цы я ліс там: у 
па лі клі ні цы яна пра цуе трэ ці год. Гле дзя чы на яе, ад ра зу хо чац ца за пі сац-
ца на пры ём: шчы рая, тро хі стры ма ная ўсмеш ка, доб ра зыч лі вы спа кой ны 
по зірк — парт рэт ідэа льна га ўра ча. Яшчэ дзяў чын кай Іры на за гля да ла ся на 
лю дзей у бе лых ха ла тах. Год ная, пры го жая, прэ стыж ная пра ца. А ка лі да-
даць сю ды імк нен не да па ма гаць лю дзям, то ва гац ца пры вы ба ры пра фе сіі 
бу ду ча му аф таль мо ла гу не да вя ло ся.

За кон чыў шы шко лу, Іры на па сту пі ла на ля чэб ны фа куль тэт у Бе ла рус кі 
дзяр жаў ны ме ды цын скі ўні вер сі тэт і ад ра зу зра зу ме ла: гэ та яе. А вось ужо 
вы бі ра ю чы спе цы я лі за цыю, пра яві ла пе ра бор лі васць: траў ма та ло гія, на яе 
дум ку, не жа но чы за ня так, хі рур гія — да во лі скла да ная, а быць тэ ра пеў там 
не за ха це ла ся. Спы ні ла ся на аф таль ма ло гіі. «Ве да е це, з ва чы ма пра ца ваць 
пры ем на. Не здар ма ж ка жуць, што во чы — люс тэр ка ду шы», — тлу ма чыць 
ма ла ды спе цы я ліст свой вы бар.

(Заканчэнне на 4-й стар. «ЧЗ».)
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