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Наш Цё мік ця пер са праўд ны гра ма дзя нін — у яго ёсць 

паш парт. Да рэм на хва ля ва ла ся, ці ўдас ца сфа та гра фа ваць 

дзі ця: атры ма ла ся з пер шай спро бы. Ма лы ўпіў ся сва і мі цём-

ны мі ва чы ма ці то ў пры го жую дзяў чы ну-фа то гра фа, ці то ў 

вя лі кі фо та апа рат, яко га ён да гэ туль не ба чыў, — і пер шы 

крок да афі цый на га да ку мен та быў зроб ле ны.

Не, на мо ра мы сё ле та яшчэ не збі ра ем ся. Бліз кія сва я кі 

пе ра яз джа юць у су сед нюю кра і ну — трэ ба ж не як ба чыц ца! 

Доў гую раз лу ку з бра ці кам Ва дзі кам Цё мік на ўрад ці вы тры-

мае. Шас ці га до вы стры еч ны брат — яго га лоў ная лю боў 

(пас ля баць коў, ка неш не). Ка жуць, яны вель мі па доб ныя. 

Мая ма ма, ка лі ўпер шы ню ўба чы ла ўну ка, ад ра зу ж гэ та вы-

зна чы ла. Ну што тут здзіў ляц ца, іх баць кі, род ныя бра ты, — 

ко піі адзін ад на го (быў час, ка лі мой муж па бра та вых пра вах 

ез дзіў, і каб хоць хто з да іш ні каў неш та за па до зрыў!).

Яшчэ ў ра дзіль ні, ка лі пля мен нік з ма ту ляй прый шлі мя не 

на ве даць, яму не цяр пе ла ся ўба чыць ча ла веч ка, яко му, да рэ-

чы, сам даў імя (ні як не маг лі з му жам вы зна чыц ца, ця пер не 

шка ду ем, што да ве ры лі та кое важ нае ра шэн не ма лод ша му 

чле ну сям'і). На дру гі дзень пас ля ро даў, вя до ма, гэ та бы ло 

не маг чы ма. Ва дзім толь кі моц на здзі віў ся: бра цік быц цам бы 

з'я віў ся на свет, а ў цёт кі Ве ра ні кі яшчэ жы во цік на мес цы.

Іх пер шая су стрэ ча ад бы ла ся, ка лі мы пе ра еха лі да ма іх 

баць коў. Ва дзім шка да ваў Ар цём ку за яго яшчэ не за го е ны 

зя лё ны пуп («яму ж ба ліць!»), спра ба ваў на кар міць паў та ра-

ме сяч нае дзі ця ма лі на мі і з вы со ка пад ня тай га ла вой ва зіў 

ма ло га ў ка ляс цы. Ён — ста рэй шы брат!

Ар цём ка, у сваю чар гу, ве дае, дзе ў ба бу лі ста іць фо та-

зды мак Ва дзі ма. Пад паў зае да тру мо, па каз вае паль чы кам 

на парт рэт у рам цы і вы дае пра цяг лае «ууу». Толь кі ўба чыць 

бра ці ка, як на строй у ма ло га кап ры зу лі рап тоў на мя ня ец-

ца. Ад ра зу пра чы на ец ца, ка лі па чуе зна ё мы го лас, шчы кае 

Ва дзі ма за ску ру, ця гае за ва ла сы — гэ та ён так па каз вае 

сваю лю боў, тлу ма чым мы пля мен ні ку. А той і цер піць, на-

ват ка лі Ар цём ка з усяе сі лы за мах нец ца на яго пуль там ці 

ма шын кай. Ва дзім ку бу дзе ба лю ча, але зда чы ма лень ка му 

шкод ні ку ні ко лі не дасць. Па крыў дзіц ца, што той раз бу рыў 

до мік з кан струк та ра, які ён так доў га бу да ваў, але ўсё роў-

на бу дзе пра сіц ца ў нас на ча ваць, каб удо сталь на це шыц ца 

ма лод шым бра там. Ін шыя пля мен ні кі, да рэ чы, з Цё мі кам гу-

ляць не хо чуць. Ім, пя ці га до вым і ся мі га до вым, аказ ва ец ца, 

з дзець мі гу ляць не ці ка ва — яны да рос лыя.

Ня даў на ха дзі лі на дзі ця чы дзень на ра джэн ня. Ін тэр нат, 

дзе жы ве імя нін нік, аж но ха ду ном ха дзіў. Ва дзім ва зіў Цём ку 

на ма шын цы, по том пе ра клю чыў ся на дзяў чын ку, на што тая 

з рэў нас цю за яві ла: «Ідзі да свай го лю бім чы ка!»

Ня даў на ў Ва дзі ма на ра дзі ла ся род ная сяст рыч ка. Ён 

даў но пра сіў баць коў ку піць дзі цят ка па кар це «Хал ва». На-

рэш це, яго ма ра збы ла ся. Ён да па ма гае мя няць ма лень кай 

пам перс, гой дае ло жа чак і спя вае ёй ка лы хан ку, з та кім жа 

ім пэ там і го на рам во зіць сяст рыч ку ў ка ляс цы. І дзя куй бо гу, 

па-ра ней ша му про сіц ца ў нас на ча ваць, каб як ма га больш 

на це шыц ца з Ар цём кам.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА.

Аб эма цы я наль ным ін тэ ле кце 

за га ва ры лі пас ля та го, як вы яві-

ла ся, што тра ды цый ныя тэс ты на 

ін тэ лект не здоль ныя прад ка заць 

па спя хо васць ча ла ве ка ў кар' е ры 

і ў жыц ці ў цэ лым. Ака за ла ся, што 

тэс ты на мен таль ны ін тэ лект не 

ацэнь ва юць здоль насць да эфек-

тыў на га ўза е ма дзе ян ня з ін шы мі 

людзь мі і да эфек тыў на га кі ра ван-

ня сва і мі ўлас ны мі эмо цы я мі. Між 

тым ме на ві та гэ тыя ўмен ні ўлас ці-

выя ўсім па спя хо вым лю дзям — ін-

шы мі сло ва мі, усіх іх аб' яд ноў вае 

вы со кі эма цы я наль ны ін тэ лект.

Па не зу сім кла січ ным азна чэн ні 

С. Дж. Стэй на і Го вар да Бу ка, якое 

дае Ві кі пе дыя, эма цы я наль ны ін-

тэ лект, у ад роз нен не ад звык ла га 

ўсім па няц ці ін тэ ле кту, «з'яў ля ец-

ца здоль нас цю пра віль на ін тэр прэ-

та ваць сі ту а цыю і аказ ваць на яе 

ўплыў, ін ту і тыў на ўлоў лі ваць тое, 

ча го хо чуць і ў чым ма юць па трэ бу 

ін шыя лю дзі, ве даць іх моц ныя і 

сла быя ба кі, не пад да вац ца стрэ су 

і быць аба яль ным».

Ці мож на гэ та му на ву чыц ца? 

«Мож на!» — упэў не ная кі раў нік 

Шко лы раз віц ця эма цы я наль-

на га ін тэ ле кту Га лі на СТА НІ ЛЕ-

ВІЧ.

Гэ тая шко ла пра цуе ў Мін ску 

ўжо год, яна іс нуе ў вы гля дзе гурт-

коў да дат ко вай аду ка цыі і ак тыў на 

су пра цоў ні чае са ста ліч ны мі агуль-

на аду ка цый ны мі шко ла мі. Кі раў-

нік шко лы ка жа, што ці ка васць 

да яе дзе ці шча рэз ка вы рас ла ў 

гэ тым го дзе, асаб лі ва пас ля та го, 

што зда ры ла ся ў Стоўб цах, ка лі 

ву чань за біў на стаў ні цу гіс то рыі і 

ін ша га школь ні ка і па ра ніў яшчэ 

два іх пад лет каў.

Га лі на Ста ні ле віч рас ка за ла 

нам аб на вы ках XXІ ста год дзя, аб 

вы ка ры стан ні сва іх эмо цый і аб 

тым, як важ на не ста на віц ца іх за-

лож ні кам.

ГЭ ТА НЕ ПРА ВЕ ДЫ, 
А ПРА НА ВЫ КІ

— Зу раб Ке ке лі дзэ, га лоў-

ны псі хі ятр Ра сіі, не як у ін тэр в'ю 

пры вёў ста тыс ты ку, якую рэд-

ка агуч ва юць, — кажа наша 

суразмоўніца. — Там па ло ха ю чыя 

ліч бы. Ад хі лен ні ў раз віц ці і дэ за-

дап та цыя сён ня на зі ра юц ца больш 

чым у 60 % школь ні каў. Гэ та зна-

чыць, та кім дзе цям бу дзе вель мі 

скла да на адап та вац ца ў све це. Ім 

бу дзе цяж ка рэа лі за вац ца ў пра-

фе сіі, зра біць кар' е ру, уза е ма дзей-

ні чаць з ін шы мі людзь мі, па бу да-

ваць сям'ю...

На За ха дзе на працягу апош ніх 

дзе ся ці год дзяў пра вод зяць да сле-

да ван ні: што ад бы ва ец ца ў на шым 

быц цам бы па спя хо вым све це, дзе 

якасць жыц ця па ляп ша ец ца, да-

ста так рас це, але ра зам з гэ тым 

у лю дзей рас це і дэ за дап та цыя, 

і дэ прэ сія. Ака за ла ся, што не да-

стат ко ва раз ві ваць у дзя цей толь кі 

ра зу мо вы ін тэ лект.

Што пры ня та лі чыць на вы ка-

мі XXІ ста год дзя? Гэ та не толь кі 

кам пе тэнт насць і пра фе сі я на лізм. 

Гэ та яшчэ і аса біс тыя якас ці — ад 

іх за ле жыць, дзе вы бу дзе це пра-

ца ваць, ку ды вас возь муць. Мож-

на быць вель мі ра зум ным, але 

не ўмець раз маў ляць з людзь мі. 

А ся мей нае жыц цё? Як мож на яго 

па бу да ваць, не ўме ю чы слу хаць і 

чуць ін ша га ча ла ве ка, вы ра шаць 

кан флік ты і г. д.? Та му гэ та вель мі 

важ ныя кам пе тэн цыі.

Пры чым гэ та не ве ды, а ме на-

ві та на вы кі. Усе мы ве да ем, што 

не трэ ба нер ва вац ца па дро бя зях, 

але ў ка го ёсць та кі на вык? На-

вык — гэ та ка лі ве дан не ты мо жаш 

пры мя ніць на прак ты цы.

ДРЭН НЫХ 
І НЯ ПРА ВІЛЬ НЫХ ЭМО ЦЫЙ 
НЕ БЫ ВАЕ

— У по бы це эма цы я наль ны 

ін тэ лект мы, да рэ чы, час цей за 

ўсё на зы ва ем ры са мі ха рак та ру. 

На прык лад, ка лі га во рым пра ча-

ла ве ка, што ён ураў на ва жа ны, 

спа кой ны, пры яз ны, умее ад стой-

ваць сваю па зі цыю і пры гэ тым 

па ва жаць чу жую... Пра ча ла ве ка, 

які ўмее сяб ра ваць, здоль ны па-

шка да ваць, па пра сіць і пра па на-

ваць да па мо гу і яшчэ шмат ча го. 

Час цей за ўсё мы гэ та на зы ва ем 

якас ця мі ха рак та ру, і гэ та ўсё з'яў-

ля ец ца на вы ка мі эма цы я наль на га 

ін тэ ле кту.

Ка лі ў нас ёсць такія якас ці, мы 

лепш ра зу ме ем лю дзей, не ма ем 

у ад но сі нах да іх не апраў да ных ча-

кан няў, не па тра бу ем ад ся бе і ін-

шых больш, чым у на шых сі лах, не 

ста но вім ся за лож ні ка мі эмо цый.

На огул, мы ву чым дзя цей та-

му, што дрэн ных і ня пра віль ных 

эмо цый ня ма. Яны па він ны быць 

прос та адэ кват на вы ка ры ста ныя. 

І мы ву чым, якія эмо цыі для ча го 

па ды хо дзяць. На прык лад, не вар та 

іс ці на пе ра гаворы ў доб рым эма-

цы я наль ным ста не, з па вы ша ным 

на стро ем. Тут трэ ба трош кі злос ці. 

Та му што вес ці пе ра гаворы без та-

кой эмо цыі, як злосць унут ры, — не 

вель мі пра дук цый на, гэ та зна чыць, 

што вы, хут чэй за ўсё, зда дзі це 

свае па зі цыі, ад сту пі це. І знач на 

менш ве ра год нас ці, што вы аба-

ро ні це свае па зі цыі. Гэ та ўсё тон кія 

гра ні, але вель мі важ ныя.

РАС ПА ЗНА ВАЦЬ, 
РА ЗУ МЕЦЬ, 
ПЕ РА КЛЮ ЧАЦ ЦА...

— У на шай пра гра ме мы зай-

ма ем ся раз віц цём трох на вы каў. 

Пер шы — гэ та рас па зна ван не 

сва іх эмо цый і ста наў, ка лі ча ла-

век мо жа на зваць, што з ім за раз 

ад бы ва ец ца. Ка лі ён у ста не ад-

дзя ліць тры во гу ад раз драж нен ня, 

стом ле насць — ад апа тыі. Та кі ча-

ла век не пры ме лёг кае за хап лен-

не за вя лі кае ка хан не, а ці ка вую 

перс пек ты ву — за га лоў ную мэ ту 

жыц ця.

Дру гі на вык — ка лі ча ла век ра-

зу мее пры чын на-вы ні ко выя су вя зі: 

ча му са мной гэ та ад бы ва ец ца? 

Што та ко га зда ры ла ся, што вы-

клі ка ла гэ ты мой стан? І да ча го 

гэ та мо жа пры вес ці? То-бок эма-

цы я наль ны ін тэ лект — гэ та ка лі 

я ра зу мею, што са мной ад бы ва-

ец ца, а не толь кі неш та ад чу ваю і 

вы каз ваю гэ тыя па чуц ці.

Трэ ці на вык — умен не пе ра клю-

чаць свае эмо цыі. Для гэ та га трэ ба 

ве даць пэў ныя тэх ні кі. На прык лад, 

ка лі дзі ця зна хо дзіц ца ў ра дас ным 

ста не, а ў яго на пе ра дзе кант роль-

ная ра бо та, то гэ ты яго стан бу дзе 

не вель мі адэ кват ны. Для та го каб 

па спя хо ва здаць кант роль ную, трэ-

ба да даць крыш ку смут ку. Та ды 

ча ла век ста не больш уваж лі вы і 

са бра ны. Але трэ ба ра зу мець, што 

гэ та не па ві нен быць сму так, які 

на ва ліў ся і ўсё са бой апа на ваў, 

а толь кі лёг кі яго на лёт. Вось як 

увес ці ся бе ў гэ ты стан?

І ка лі, на прык лад, дзі ця ідзе ў 

шко лу са стра хам, то не вар та ча-

каць ад яго вы со кіх ацэ нак. У ста-

не стра ху мозг за ці каў ле ны ў тым, 

каб за та іц ца і вы жыць, а не ў тым, 

каб атрым лі ваць но вую ін фар ма-

цыю і вы да ваць яе па пер шым па-

тра ба ван ні.

РАЗ МАЎ ЛЯЦЬ 
З ЛЮДЗЬ МІ — 
ВЯ ЛІ КАЯ НА ВУ КА

— Ёсць яшчэ і чац вёр ты ас-

пект — ён ужо больш для да рос-

лых — гэ та ка лі я ўмею кі ра ваць 

і сва ім ста нам, і чу жым так са ма. 

Вель мі ма ла лю дзей уме юць кі-

ра ваць са бой. І жыц цё та кое, што 

нам не аб ход на ўмець кі ра ваць і 

эмо цы я мі ін шых. Гэ та не зна чыць 

ма ні пу ля ваць імі або пад па рад-

коў ваць іх. Гэ та і ўмен не су па ко іць 

ін ша га ча ла ве ка, ка лі той вель мі 

раз зла ва ны, ба іц ца або за сму ча-

ны, і ўмен не за ра зіць сва ім па зі ты-

вам ін шых лю дзей.

Мы лі чым са мым яр кім сва ім 

да сяг нен нем тое, што на шы дзе ці 

па чы на юць дзя ліц ца з на мі тым, 

што яны пе ра жы ва юць. Ім ці ка ва 

рас ка заць пра ся бе і па слу хаць 

пра ін шых, ці ка ва, а як гэ та бы вае 

ў да рос лых...

За раз мно гія баць кі скар дзяц ца, 

што на пы тан не «як спра вы?» — 

дзе ці ад моўч ва юц ца або га во раць 

«нар маль на». І мы ў ад каз ка жам 

да рос лым: а вы не спра ба ва лі 

рас ка заць пра ся бе? На прык лад, 

«я так ста мі ла ся, мне сум на, у мя-

не зда ры ла ся тое і тое, вось гэ та 

атры ма ла ся, а гэ та — не...». Ка-

лі па чаць так га ва рыць, то і дзі ця 

ўклю чыц ца і са праў ды гэ так жа 

пач не рас каз ваць пра ся бе.

Та му мы вель мі ра ды, што на-

шы дзе ці раз ня воль ва юц ца, што 

яны за ўва жа юць свой на строй і 

стан і ву чац ца кі ра ваць імі, што ў 

іх па вы ша ец ца са ма ацэн ка.

Гэ та вя лі кая на ву ка — умець 

раз маў ляць з ін шы мі людзь мі, і 

вя лі кая на ву ка — слу хаць ін шых 

лю дзей і ўмець рэ ага ваць на іх пе-

ра жы ван ні.

На ша шко ла пры ват ная. Гэ та 

ра сій ская фран шы за, дзе мы на-

ву ча ем дзя цей па га то вай пра гра-

ме — на ву ко ва аб грун та ва най і 

сер ты фі ка ва най, ка ра ні якой ля-

жаць у Ель скім уні вер сі тэ це, але 

яна адап та ва ная да на шых рэа лій 

і мен та лі тэ ту...

* * *
На маё пы тан не ў кан цы раз мо-

вы, ча му яна гэ тым за ня ла ся, Га лі на 

Ста ні ле віч ад ка за ла так: «Па-пер-

шае, я прад пры маль нік. Па-дру гое, 

я трэ нер для да рос лых, і гэ та тая 

тэ ма, якой я зай ма ю ся. Але ёсць і 

трэ цяя пры чы на: я ба бу ля тра іх уну-

каў. Ста рэй ша му 17 га доў, ма лод-

шай — 7 ме ся цаў. Ка лі мы ка жам, 

што лю дзі не ўме юць спраў ляц ца з 

са бой, сва і мі эмо цы я мі — гэ та пра 

тое, што та кі свет не бяс печ ны. Ён 

больш агрэ сіў ны, не прад ка заль ны. 

А мне не ўсё роў на, у якім све це 

бу дуць жыць мае ўну кі».

Свят ла на БУСЬ КО.

Ма мін дзён нікМа мін дзён нік

СТА РЭЙ ШЫ БРАТ

Шко ла ста сун каўШко ла ста сун каў

Лю дзі, якія здоль ны ра зум на ацэнь ваць свае маг чы мас ці, мо-

гуць спа кой на аб мер ка ваць да лей шыя дзе ян ні, не пе ра хо дзя-

чы на асо бы, і валодаюць уменнем вы ра шаць кан флік ты пры 

су тык нен ні ін та рэ саў, су стра ка юц ца не вель мі час та. А вы, на-

прык лад, мо жа це спы ніц ца і не пра цяг ваць бяс плод ную спрэч-

ку, ка лі ўсе ва кол на ўзво дзе? Не ўзваль ваць на ся бе за над та 

шмат аба вяз каў у ста не эй фа рыі? А ці здоль ныя пры знац ца 

са мім са бе ў не пры ваб ных па чуц цях? Усё гэ та на вы кі эма цы я-

наль на га ін тэ ле кту, які яшчэ мо гуць на зы ваць са цы яль ным.

«Мне не ўсё роў на, 
у якім све це бу дуць жыць мае ўну кі»

Пра тое, як важ на ра зу мець свае эмо цыі і кі ра ваць імі

Га лі на 
Ста ні ле віч:


