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НАШЫ ДЗЕЦІ 12 снежня 2019 г.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

Вель мі ра зум ны па ды ход прак ты-

ку юць у Гер ма ніі — на па чат ко вым 

эта пе ў іх ня ма дзя лен ня па ві дах 

спор ту. Да 6 га доў дзе ці прос та 

раз ві ва юць агуль ныя якас ці — ка-

ар ды на цыю, спрыт, хут касць. По-

тым ужо ім па каз ва юць роз ныя ві-

ды спор ту з поў ным па гру жэн нем 

на паў го да. На прык лад, паў го да 

яны зай ма юц ца пла ван нем, паў-

го да — бас кет бо лам. Та ды дзі ця 

ра зу мее, што яму ці ка ва, а це ла 

і псі хі ка ўжо га то выя да лю бо га 

ві ду спор ту.

— Ка лі дзі ця не хо ча зай мац-

ца спор там, яго вар та пры му-

шаць?

— Трэ ба раз бі рац ца, ча му не 

хо ча. Маг чы ма, яму скла да на рас-

ста вац ца з баць ка мі. Лі та раль на 

ня даў на на зі ра ла, як шас ці го дак 

пры вя лі на за ня ткі па ха кеі, у ад-

на го з дзя цей пад вы ша ная тры-

вож насць, ён не хо ча ады хо дзіць 

ад та ты. А та ту со рам на, што ў яго 

та кое дзі ця, і ён яго ад штурхоў вае, 

го ніць на трэ ні роўку. На са май 

спра ве, сы ну трэ ба бы ло ад ва рот-

нае: каб яго аб ня лі, па ка за лі, што 

ён у бяс пе цы, што баць ка по бач, 

і та ды ён спа кой на пой дзе і бу дзе 

зай мац ца. Зноў жа, та кая тры вож-

насць дзі ця ці з'я ві ла ся нездар ма, 

зна чыць, баць кі ра бі лі штось ці 

не так. Трэ ба па мя таць, у дзя цей 

праб лем ня ма, праб ле мы ў да рос-

лых, і ка лі дзі ця ся бе дрэн на па во-

дзіць, мы гля дзім у пер шую чар гу 

на баць коў.

Важ на ўліч ваць, ча го хо ча са-

мо дзі ця. У мя не быў вы па дак, ка лі 

баць кі ад да лі ма ло га ў тэ ніс, маў-

ляў, гэ та прэ стыж на, ад па вя дае 

іх уз роў ню — а ён фут бо лам хо ча 

зай мац ца. Тэ ніс — ін ды ві ду аль ны 

від спор ту, зна чыць, па ды хо дзіць 

ін тра вер там, а ка лі хлоп чык хо ча 

зай мац ца фут бо лам, то ён, хут чэй 

за ўсё, эк стра верт, гэ та зна чыць, 

вель мі та ва рыс кі, зу сім ін шы склад 

тэм пе ра мен ту.

Так са ма час та су стра ка юц ца 

вы пад кі, ка лі дзе ці з ад на го ві ду 

спор ту пе ра хо дзяць у дру гі, трэ ці, 

баць кі па чы на юць абу рац ца, а на 

са май спра ве для дзя цей гэ та нар-

маль на, яны шу ка юць. Ка лі дзі ця 

зной дзе тое, што яму па да ба ец ца, 

то яго не прый дзец ца цяг нуць на 

трэ ні роў ку. А ка лі ўсё ж да во дзіц ца 

цяг нуць, то трэ ба раз бі рац ца, што 

не так. Мо жа, трэ нер яго аб ра жае? 

У мя не ця пер ад ра зу не каль кі дзя-

цей ад мо ві лі ся зай мац ца спор там, 

та му што больш не вы трым лі ва юць 

аб ра зы і ціск з бо ку трэ не ра.

— У нас ёсць праб ле ма з псі-

ха ла гіч най пад рых тоў кай дзі ця-

чых трэ не раў?

— Яны, без умоў на, па він ны яе 

пра хо дзіць, але не вель мі хо чуць. 

Ва ўні вер сі тэ це фіз куль ту ры вы-

кла да юць спар тыў ную псі ха ло гію, 

і та му мно гія лі чаць, што яны ўсё 

ве да юць. Я 15 га доў у гэ тай сфе-

ры і шмат ча го не ве даю, ву чу ся да 

гэ та га ча су, у тых жа дзя цей. Ка лі 

тлу ма чу, ча му трэ не ры кры чаць на 

іх, па-пер шае, ка жу, пра страх. Трэ-

не ру страш на, та му што з яго так-

са ма па тра бу юць вы нік. Вы нік — 

гэ та яго за ро бак, за ро бак — гэ та 

аба вя зак пра кар міць сям'ю і гэ так 

да лей. Трэ нер па вы шае го лас, бо 

не ве дае, як па-ін ша му. А да кож-

на га дзі ця ці трэ ба шу каць ін ды ві-

ду аль ны па ды ход.

— У якім уз рос це дзі ця эма-

цы я наль на га то ва да сур' ёз ных 

за ня ткаў спор там?

— Па-роз на му. Я пе ра ста ла 

пры вяз вац ца да ўзрос ту. Да мя не 

не як прый шоў ся мі га до вы хлоп-

чык і рас ка заў, што цал кам раз лі-

чыў, коль кі ён бу дзе трэ ні ра вац ца, 

коль кі яму на гэ та трэ ба ча су, якія 

нар ма ты вы не аб ход на вы ка наць 

і на ват які ў яго бу дзе за ро бак. 

А ёсць дзе ці, якія ў 10 га доў прос-

та гу ляюць з усім, і пе ра кон ваць іх 

у тым, што яны па він ны быць да-

рос лы мі, бес сэн соў на.

— Спорт знач на па ма ла дзеў, 

у мно гіх ві дах з дзя цей га доў да 

15 вы ціс ка ец ца іх мак сі мум, а по-

тым яны аказ ва юц ца не па трэб-

ны мі, не мо гуць знай сці ся бе ў 

жыц ці...

— Cпартсменам, якія да мя не 

пры хо дзяць, я заў сё ды за даю пы-

тан не: «Што по тым? Якая ў ця бе 

кан чат ко вая мэ та, ку ды ты ідзеш 

у сва ім спор це і ку ды ў жыц ці?» 

Раб лю гэ та для та го, каб яны ра зу-

ме лі, чым бу дуць зай мац ца пас ля. 

Та ды не бу дзе ад чу ван ня, што іх 

кі ну лі. У нас вель мі ба яц ца ка заць 

пра траў мы, якія мо гуць спы ніць 

кар' е ру ў лю бым уз рос це, а гэ та 

ня пра віль на, да та кой бу ду чы ні 

трэ ба быць га то вым. Час та бы лыя 

спартс ме ны зні ка юць, спі ва юц ца, 

ідуць пра ца ваць трэ не ра мі і не-

на ві дзяць сваю ра бо ту, та му што 

ў спор це яны бы лі зор ка мі, якім 

пла ці лі вя лі кую зар пла ту, а тут 

яны — ра бот ні кі з ма лым за роб-

кам. Ад сюль з'яў ля ец ца агрэ сія ды 

ін шы не га тыў. Я б ка за ла пра тое, 

што бу дзе пас ля сы хо ду са спар-

тыў най ар бі ты, ужо з дзя цін ства. 

Трэ ба, каб у дзі ця ці бы ло ней кае 

ці ка вае хо бі, акра мя спор ту. Ча му 

яў рэ яў ву чы лі іг раць на скрып цы? 

Каб, ка лі на сту пяць га лод ныя ча-

сы, ты вый шаў, ады граў і на ежу 

са бе за ра біў. Вы дат на, ка лі ёсць 

«за па сная» пра фе сія, якая ця бе 

пра кор міць. Да та го ж, дзі ця ці трэ-

ба ву чыць пра віль на рас па ра джац-

ца гра шы ма.

— На жаль, ча сам дзе ці су ты ка-

юц ца з траў ма мі, з'яў ля ец ца страх 

вы кон ваць тое ці ін шае прак ты ка-

ван не, вы хо дзіць на гуль ню.

— З гэ тай праб ле май да мя не 

звяр та юц ца вель мі час та. Са стра-

хам важ на ра за брац ца і да стаць да 

са ма га дна, зра зу мець, ча го кан-

крэт на ба іц ца спарт смен. У нас 

не пры ня та ба яц ца, лі чыц ца, што 

гэ та со рам на. На са май спра ве, 

у стра ху ёсць функ цыя — па ве да-

міць аб па ру шэн ні бяс пе кі, та му, 

ка лі страш на, трэ ба гля дзець, дзе 

па ру ша ец ца бяс пе ка. Для спарт-

сме на па ру шэн не бяс пе кі — гэ та 

ня пра віль нае вы ка нан не дзе ян ня. 

Траў ма ад бы ва ец ца з-за та го, што 

здзейс не ны ня пра віль ныя тэх ніч-

ныя дзе ян ні, па ру ша на ме ха ні ка 

ру хаў. Ра бо та над стра хам — гэ та 

ня прос ты ал га рытм, моз гу трэ ба 

зра зу мець, што і як ты ро біш. Чым 

больш дэ та лё ва ча ла век у ім раз-

бя рэц ца, тым менш бу дзе ба яц ца. 

Мозг дак лад на ве дае, дзе спарт-

смен мо жа па мы ліц ца, прос та трэ-

ба да зво ліць яму ўба чыць гэ тую 

кар ці ну. Та му спа чат ку я пра шу 

спарт сме на пра ма ля ваць у га ла ве 

поў ную кар ці ну та го, як ён вы кон-

вае прак ты ка ван не, у які мо мант 

па мы ля ец ца, як па дае і што ро біць 

пас ля па дзен ня. Каб мозг су па ко-

іў ся, яму трэ ба «па ка заць», што 

ка лі ней кая па дзея ад бу дзец ца, 

ён бу дзе ве даць, што ра біць. Дру гі 

крок — пра ду маць, што трэ ба зра-

біць, каб па збег нуць траў мы. Тут 

ужо мы гля дзім тэх ні ку, усё рас піс-

ва ец ца па ал га рыт мах і пра круч-

ва ец ца ў га ла ве з ві зу а лі за цы яй. 

Да лей ідзе ад пра цоў ка на ўзроў ні 

рэ флек саў, бо ка лі спарт смен на гэ-

тым уз роў ні не мо жа зра біць рух, то 

на спа бор ніц твах яго не вы ка нае. 

Дак лад ней, вы ка нае, але ве ра год-

насць па мы ліц ца вель мі вы со кая, 

та му што на спа бор ніц твах вель-

мі вы со кі ўзро вень стрэ су. Час та 

спарт сме ны ка жуць, што на трэ-

ні роў цы ўсё атрым лі ва ец ца, а на 

спа бор ніц твах не. Усё прос та — на 

трэ ні роў цы мозг не да стат ко ва за-

гру жа ны, а вось на спа бор ніц твах 

ён за ня ты да дат ко вай пра цай, 

спарт смен па ста ян на ду мае, што 

на яго гля дзяць, што на яго спа-

дзя ва юц ца, а ці змо жа ён вы ка наць 

усё бес па мыл ко ва, і гэ так да лей. 

Та кім чы нам, ка лі на трэ ні роў цы 

вы ка нан ню за дан ня спарт смен ад-

дае ка ля 80 пра цэн таў ува гі, то на 

спа бор ніц твах, у леп шым вы пад ку, 

іх за ста ец ца 40.

Звы чай на праб ле ма за клю ча-

ец ца ў тым, што мы не ўме ем кі-

ра ваць сва ім моз гам. Зра зу ме ла, 

кі ра ваць ім вель мі скла да на, але 

да мо віц ца, на ву чыц ца ад чу ваць — 

маг чы ма. Та му я са спарт сме на мі 

пра цую над усве дам лен нем дзе ян-

няў, ву чу свя до ма вы кон ваць ру-

хі, гэ та зна чыць, ад чу ваць рух, як 

смак ежы. Ка лі ча ла век мо жа кі-

ра ваць і кант ра ля ваць рух, стра ху 

ня ма. Каб вы пра віць рух, ка жуць, 

па трэб ны ты ся чы паў то раў, а праз 

усвя дом ле насць мож на зра біць гэ-

та за 15 хві лін.

— Яшчэ ад на праб ле ма — пе-

ра ход з дзі ця ча га спор ту ў да-

рос лы. На ваш по гляд, яна са-

праў ды іс нуе?

— Так, та му што па тра ба ван ні 

змя ня юц ца. Да пус цім, у пад лет ка-

вым уз рос це ча ла век па спя хо вы ў 

сва ім ві дзе, ён пе ра хо дзіць у да-

рос лую ка ман ду і ста но віц ца ўжо 

не зор кай, а звы чай ным спарт-

сме нам, як мност ва ін шых. Але ён 

пры вык быць зор кай, а гэ та зна-

чыць, ім усе за хап ля юц ца, пры тым, 

што сам спарт смен не асаб лі ва і 

на пруж ва ец ца. А тут атрым лі ва ец-

ца — не за хап ля юц ца. Ня ма за хап-

лен ня — «зор ка» па чы нае чах нуць, 

псі ха ла гіч на ла ма ец ца. Баць кам і 

дзе цям трэ ба ра зу мець: ка лі спарт-

смен пе ра хо дзіць у да рос лую ка-

ман ду, яму пра ца ваць трэ ба так, 

быц цам ён ні чо га не ўмее. Да рэ чы, 

у аме ры кан цаў та кой праб ле мы ня-

ма. Там спарт сме ны па-ін ша му ста-

вяць мэ ты. У нас важ на тра піць у 

збор ную ці тра піць у На цы я наль ную 

ха кей ную лі гу, на прык лад. Я ка жу 

та ко му ча ла ве ку: мож на па ехаць у 

ЗША ці Канаду, ку піць білет на матч 

і тра піць у НХЛ. Кан чат ко вая мэ та 

па він на быць ін шай: не тра піць у 

збор ную, а вый граць чэм пі я нат све-

ту, на прык лад. Я ву чу спарт сме наў 

ста віць мэ ты па сіс тэ ме SMART. 

Мэ та па він на быць пэў ная і кан-

крэт ная, якую мож на вы ме раць, да-

ся галь ная, рэ ле вант ная і ак ту аль-

ная, гэ та зна чыць, не аб ход ная (гэ та 

па він на быць са праў ды тое, ча го 

жа дае ча ла век), але аб ме жа ва ная 

па ча се. Тэр мі ны аба вяз ко выя. Мы 

пра піс ва ем, якія спа бор ніц твы, на 

якім эта пе спарт смен па ві нен вый-

граць. Ана лі зу ем, які мі якас ця мі ён 

ва ло дае, а якіх яму не ха пае.

— Час та ка жуць пра «ха рак-

тар чэм пі ё на». Ці са праў ды ёсць 

якас ці, якія вы зна ча юць пе ра-

мож цу?

— Ёсць, але вы зна чыць у дзя-

цін стве, хто «стрэ ліць», не маг чы-

ма. Ве даю, што ця пер па пу ляр ная 

тэ ма — да сле да ваць ге ны. Так, вы 

мо жа це вы зна чыць, што ў дзі ця ці 

ідэа льны на бор ге наў, але са мае 

га лоў нае — тое, ча го яно са мо хо ча. 

У кож на га свае здоль нас ці. Ад на му 

ўсё да ец ца хут ка, і ён не ша нуе гэ-

та га, а ін ша му да ец ца цяж ка, але 

за кошт сва ёй пра цы, ха рак та ру і 

здоль нас ці вы паўз ці «на зу бах» ён 

па ка жа вы нік. Шмат што за ле жыць 

ад трэ не ра і ўмоў трэ ні ро вак. Вель-

мі мно гае сён ня за ле жыць ад баць-

коў, бо спорт па мя няў ся, ця пер у ім 

вель мі вя лі кая кан ку рэн цыя. Дзя-

цей шмат, трэ не ры не ўсім мо гуць 

на даць ад ноль ка вую ўва гу, і ка лі 

мэ та — чэм пі ён ства, не вы клю ча на, 

што да вя дзец ца най маць і да дат-

ко вых на стаў ні каў. Ка лі та кой мэ-

ты ня ма, за да ча баць коў — прос та 

пад трым лі ваць дзя цей, да па ма гаць, 

на тхняць.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

ХУТ ЧЭЙ, ВЫ ШЭЙ, 
МАЦ НЕЙ!..

Са цы яль ная Са цы яль ная 
кан суль та цыякан суль та цыя

Два пы тан ні 
пра зар пла ту

На іх ад каз ва юць спе цы я ліс-

ты Мі ніс тэр ства пра цы і са цы-

яль най аба ро ны Бе ла ру сі.

Ці аба вя за ны най-

маль нік вы пла ціць 

зар пла ту ад на ча со-

ва з вы пла тай ся рэд-

ня га за роб ку за час 

пра цоў на га вод пус ку? (Мар ты-

на ва Я. П., г. Мінск)

— За ра бот ная пла та вы плач-

ва ец ца ў дні, вы зна ча ныя ў ка лек-

тыў ным да га во ры, па гад нен ні або 

пра цоў ным да га во ры (ар ты кул 73 

Пра цоў на га ко дэк са), гэ та зна-

чыць, та кія дні фік са ва ныя. Пе ра-

нос тэр мі наў вы пла ты за ра бот най 

пла ты ад бы ва ец ца ў аба вяз ко вым 

па рад ку толь кі ў вы пад ках іх су-

па дзен ня з вы хад ны мі дня мі або 

дзяр жаў ны мі свя та мі і свя точ ны мі 

дня мі, якія аб ве шча ныя не ра бо-

чы мі.

Ся рэд ні за ро бак за час пра цоў-

на га вод пус ку вы плач ва ец ца не 

паз ней чым за два дні да па чат ку 

ад па чын ку (арт. 176 Пра цоў на га 

ко дэк са), а для асоб, якія пра цу-

юць па кант рак це, — не паз ней 

чым за адзін дзень (п. 4 Дэ крэ та 

Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 

26.07.1999 № 29 «Аб да дат ко вых 

ме рах па ўдас ка на лен ні пра цоў-

ных ад но сін, ума ца ван ні пра цоў-

най і вы ка наль ніц кай дыс цып лі-

ны»). Ад па вед на, дзень вы пла ты 

ся рэд ня га за роб ку вы зна ча ец ца 

ча сам пра да стаў лен ня пра цоў на га 

вод пус ку.

Та кім чы нам, тэр мі ны вы пла ты 

зар пла ты і ся рэд ня га за роб ку за 

час пра цоў на га вод пус ку мо гуць 

не су па даць. Аба вя зак пе ра но сіць 

тэр мін вы пла ты зар пла ты, ка лі ён 

не су па дае з днём вы пла ты ся рэд-

ня га за роб ку за час ад па чын ку, 

за ка на даў ствам не ўста ноў ле ны.

* * *
Рас ка жы це пра 

па ра дак апла ты ра-

бо ты ў нач ны час. 

(Вік тар Паў лен ка, 

г. Брэст)

Згод на з ар ты ку лам 70 Пра цоў-

на га ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 

за кож ную га дзі ну ра бо ты ў нач-

ны час або ў нач ную зме ну пры 

змен ным рэ жы ме пра цы ажыц-

цяў ля юц ца да пла ты ў па ме ры, які 

ўста наў лі ва ец ца ка лек тыў ным да-

га во рам, па гад нен нем, най маль ні-

кам, але не ні жэй за 20 пра цэн таў 

га дзін най та рыф най стаў кі (акла-

ду) ра бот ні ка.

Так, най маль нік аба вя за ны 

апла ціць у па вы ша ным па ме ры 

нач ны час (з 22 га дзін да 6 га дзін) 

або ўсе га дзі ны нач ной зме ны. 

Пры гэ тым нач ной зме най лі чыц-

ца зме на, у якой больш за 50 пра-

цэн таў ра бо ча га ча су пры па дае на 

нач ны час.

Да пла та за кож ную га дзі ну ра-

бо ты ў нач ную зме ну мо жа пра-

во дзіц ца толь кі пры вы ка нан ні 

на ступ ных умоў:

ра бот ні ку ўста ноў ле ны змен ны 

рэ жым пра цы;

пра цяг ласць ра бо чай зме ны не 

пе ра вы шае 12 га дзін;

больш за 50 пра цэн таў ра бо ча-

га ча су ў зме ну пры па дае на нач-

ны час (з 22 га дзін да 6 га дзін).

Ка лі зме на не з'яў ля ец ца нач-

ной, то да пла ты ад бы ва юц ца толь-

кі за кож ную га дзі ну ра бо ты ў нач-

ны час (з 22 га дзін да 6 га дзін).

Пад рых та ва ла 

Свят ла на БУСЬ КО.




«Ка лі дзі ця зной дзе тое, 
што яму па да ба ец ца, то яго 
не прый дзец ца цяг нуць 
на трэ ні роў ку. А ка лі ўсё ж 
да во дзіц ца цяг нуць, то трэ ба 
раз бі рац ца, што не так».

«Баць кам і дзе цям трэ ба 
ра зу мець: ка лі спарт смен 
пе ра хо дзіць у да рос лую 
ка ман ду, яму пра ца ваць 
трэ ба так, быц цам ён ні чо га 
не ўмее».


