
23 жніўня 2019 г.АБ’ЕКТЫЎ4

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Так што гіс то рыю мож на ад ліч ваць і ад 

тых ча сін. Але ж двух па вяр хо вы цаг ля ны бу-

ды нак, дзе ця пер ву чац ца ма лод шыя школь-

ні кі, быў па бу да ва ны ў да ва ен ным 1940 го-

дзе. Праў да, праз 11 га доў да вя ло ся цал кам 

яго ад на віць. Трох па вяр хо вая пры бу до ва 

мае на фа са дзе ліч бу 1987. У той жа пас-

ля чар но быль скі год ва ўста но ве з'я ві ла ся і 

спар тыў ная за ла.

Вуч ні ся рэд ніх кла саў з ве ні ка мі і па лі вач-

ка мі бе га юць па тэ ры то рыі — пра хо дзяць 

пра цоў ную прак ты ку. Дзе ці ра дас на ві та юц-

ца са мной і бя гуць па сва іх важ ных спра вах. 

У фае за піс ва юць маё проз ві шча і мэ ту ві-

зі ту: усё па пра ві лах. Нель га не за ўва жыць, 

што пад ло га блі шчыць, а фар бы ра ду юць 

во ка. Ад ра зу зра зу ме ла, што тут ак тыў на 

рых та ва лі ся да но ва га на ву чаль на га го да. 

Да рэ чы, ха рак тэр на га пас ля ра монт на га па-

ху прак тыч на ня ма. Усё бы ло зроб ле на за-

га дзя. Да лей па клас ных аў ды то ры ях, дзе 

па куль ня ма на ву чэн цаў, мя не су пра ва джае 

ды рэк тар Ва лян ці на ХА МЯ КО ВА.

— Што да ты чыц ца ра мон ту, мы заў сё-

ды за га дзя пла ну ем, якія ка бі не ты бу дзем 

ад наў ляць, — ка жа Ва лян ці на Іва наў на. — 

Сё ле та цал кам ад на ві лі ка бі нет хі міі. У ім 

па ста ві лі но вую мэб лю — на шы ня мец кія 

ка ле гі і сяб ры ака за лі гу ма ні тар ную да па-

мо гу. Ха це лі б сю ды і но вае аб ста ля ван не, 

але па куль бу дзем ка рыс тац ца тым, што 

ёсць у на яў нас ці.

— Хі мія ў на шых вуч няў за па тра ба ва-

на, — да дае вы клад чык Але на ЛУ ПІ КА-

ВА. — Мно гія на шы вы пуск ні кі імк нуц ца па-

сту паць у ме ды цын скія ўста но вы Бе ла ру сі. 

У тым лі ку ў Го мель скі ме ды цын скі.

У аў ды то рыі, дзе пра хо дзяць уро кі гіс-

то рыі, зроб ле ны су час ныя стэн ды на бе ла-

рус кай мо ве: княст вы По лац кае, Ту раў скае, 

Вя лі кае Лі тоў скае, Рэч Па спа лі тая, усе гіс-

та рыч ныя пе ры я ды ў вы явах і да тах... Тэ-

ма тыч ныя стэн ды да па ма га юць лепш ус-

пры маць і за свой ваць ін фар ма цыю. Вель мі 

зруч ная мэб ля і кам п'ю тар у да па мо гу.

У 2013 го дзе па пра гра ме Мі ніс тэр ства 

аду ка цыі ў Па ка лю біц кай шко ле з'я віў ся су-

час ны ка бі нет фі зі кі. І праз шэсць га доў ён 

ад па вя дае су час ным па тра ба ван ням. Ін фар-

ма ты ка, зра зу ме ла, так са ма ў пры яры тэ тах. 

Ды рэк тар з го на рам дэ ман струе ка бі нет, 

дзе ўста ля ва ны ін тэр ак тыў ная дош ка, су-

час ныя кам п'ю та ры з маг чы мас цю вы ха ду 

ў ін тэр нэт і пра ек тар пад стол лю:

— Мы імк нём ся, каб ка бі нет ін фар ма ты-

кі быў за поў не ны што дзень. Та му тут пра-

хо дзяць роз ныя за ня ткі, якія па тра бу юць 

вы ка рыс тоў ван ня на яў на га су час на га аб-

ста ля ван ня. Сё ле та ад на ві лі ка лі до ры і фае 

шко лы, спар тыў ную і ак та вую за лу так са ма. 

У па мяш кан нях харч бло ку так са ма зра бі лі 

ра монт. Так што шко ла на ша прак тыч на як 

га рад ская.

Юная жы хар ка аг ра га рад ка Па ка лю-

бі чы Лі за ХА МЯ КО ВА прый шла ў шко лу з 

ма май Люд мі лай, якая тут пра цуе на стаў-

ні цай. Пар ты ў кла се, дзе бу дзе ву чыц ца 

дру гак лас ні ца, «рас туць» ра зам з вуч ня мі. 

Што год іх кры ху па ды ма юць у за леж нас ці 

ад та го, як вы рас школь нік.

— Та кім чы нам, — па каз вае кі раў нік ву-

чэб най уста но вы, — да за вяр шэн ня чац вёр-

та га кла са пар ты па сту по ва «да рас та юць» 

да апош няй, зя лё най ад зна кі. А па куль тут 

уста ноў ле на фі я ле та вая.

Школь ні кі пра вод зяць ва ўста но ве столь-

кі ча су, што кло пат пра зруч насць мэб лі, пра 

асвят лен не не аб ход ны. Да рэ чы, ёсць шмат 

ін шых умоў, на якія звяр та юць ува гу пе да го-

гі. На прык лад, і для вуч няў, і для іх баць коў 

зруч на, што Па ка лю біц кая ся рэд няя шко ла 

пра цуе толь кі ў ад ну зме ну. Між тым сё ле-

та за пар ты тут ся дзе 320 школь ні каў. Але 

ж, ка жа ды рэк тар, у 2020/2021 на ву чаль-

ным го дзе вуч няў ста не больш і да вя дзец ца 

ўсё ж уво дзіць дру гую зме ну.

І гэ та зра зу ме ла, бо ў прэ стыж ных пры га-

рад ных Па ка лю бі чах па ста ян на ідзе бу даў-

ніц тва. Не толь кі пры ват ных да моў: ня даў на 

бы ў па бу да ва ны шмат па вяр ховік. Зна чыць, 

коль касць юных жы ха роў так са ма па вя лі-

чыц ца. Да рэ чы, тая ж тэн дэн цыя на зі ра ец ца 

ва ўсім ра ё не.

Як рас ка за ла на чаль нік ад дзе ла аду ка-

цыі, спор ту і ту рыз му Го мель ска га рай вы-

кан ка ма Але на КА ВА ЛЁ ВА, 6 380 школь-

ні каў у гэ тым ра ё не ця пер рых ту юц ца сес ці 

за пар ты. 770 з іх пой дуць у пер шы клас. 

За кошт унут ра най міг ра цыі і бу даў ніц тва ў 

пры га ра дзе ад бы ва ец ца па сту по вае па ве-

лі чэн не коль кас ці дзя цей у ву чэб ных і вы ха-

ваў чых уста но вах.

Сё ле та ў да школь ныя ўста но вы ра ё на 

прый дзе 2 700 ма лых, што на сот ню больш, 

чым ле тась. Ар га ні за ва ны пад воз дзя цей у 

ву чэб ныя ўста но вы. Школь ны мі аў то бу са мі 

што дзень бу дуць ка рыс тац ца ка ля 900 вуч-

няў Го мель ска га ра ё на.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ, фо та аў та ра.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Не за да во ле ныя баць кі, як пра ві ла, скар-

дзяц ца, што спе цы я ліс ты ор га наў апе кі пе-

рад алі ў суд ня пра віль нае за клю чэн не, та му 

вый шла не так, як яны жа да лі. Або па тра-

бу юць, каб су до вую па ста но ву вы кон ва ла 

не служ ба ор га наў пры му со ва га вя дзен ня, 

а спе цы я ліс ты апе кі.

— Функ цыі па 

апе цы і па пя чы цель-

стве ў да чы нен ні да 

не паў на лет ніх ус кла-

дзе ны на ўпраў лен-

ні па аду ка цыі. І ва 

ўсіх ра ё нах ста лі цы 

са праў ды пра цуе мо-

ладзь. Ня гле дзя чы 

на тое, што іх ма ла, яны спраў ля юц ца. Тым 

больш што гэ та аду ка ва ныя, кам пе тэнт-

ныя спе цы я ліс ты, якія му сяць кант ра ля ваць 

свае па во дзі ны, па коль кі яны дзярж слу жа-

чыя. Пры гэ тым яны вы му ша ны вы слу хоў-

ваць усе прэ тэн зіі гра ма дзян, — ка мен туе 

Зі на і да ВА РАБ' Ё ВА, за гад чык сек та ра 

са цы яль на-пе да га гіч най ра бо ты і ахо-

вы дзя цін ства ка мі тэ та па аду ка цыі Мін-

гар вы кан ка ма. — Усе сі ту а цыі, спрэч кі, 

кан флік ты пры аба ро не ін та рэ саў дзя цей 

раз гля да юц ца з пры цяг нен нем са цы яль-

на-пе да га гіч ных і псі ха ла гіч ных служ баў, 

уста ноў аду ка цыі, спе цы я ліс таў ра ён ных 

са цы яль на-пе да га гіч ных цэнт раў (СПЦ) і 

цэнт раў ка рэк цый на-раз ві валь на га на ву-

чан ня і рэ абі лі та цыі. Ад нак праб ле ма ў 

тым, што, як па каз вае прак ты ка на ша га 

ўдзе лу ў су до вых па ся джэн нях па ся мей ных 

спрэч ках, час та сва бо ды і ін та рэ сы дзя цей 

па ру ша юц ца іх улас ны мі баць ка мі, якія зло-

ўжы ва юць сва і мі пра ва мі на ма лых.

Са праў ды, ча сам да хо дзіць на ват да 

та го, што адзін з баць коў вы кра дае дзі-

ця ў дру го га — з якім ма ло му пры зна ча на 

жыць па су дзе — і ўтой вае яго ад сва я коў, 

ха ва ец ца, мя няе мес ца жы хар ства. Та кі мі 

не пра ва мер ны мі па во дзі на мі вы кра даль нік 

па ру шае пра вы доб ра сум лен на га баць кі, 

та му што ад сут ні чае эфек тыў ны ме ха нізм 

аба ро ны за кон на га прад стаў ні ка дзі ця ці.

— Ад мі ніст ра цый ная пра цэ ду ра, якая 

пра ду гледж ва ла б уста наў лен не ор га нам 

апе кі і па пя чы цель ства па рад ку ўдзе лу ў 

вы ха ван ні дзі ця ці та го з баць коў, які жы ве 

асоб на ад ма ло га, у за ка на даў стве кра і ны 

ад сут ні чае. Па ла жэн нем аб ор га нах апе кі 

і па пя чы цель ства на ор га ны ўпраў лен ня 

аду ка цы яй аба вя зак вы зна чаць па ра дак 

удзе лу ў вы ха ван ні дзя цей асоб на пра жы-

ва ючых ад іх баць коў так са ма не ўскла-

дзе ны. Усе спрэч кі, што да ты чац ца гэ та га 

пы тан ня, вы ра ша юц ца су да мі, а ор ган апе кі 

і па пя чы цель ства пры раз гля дзе та кіх пы-

тан няў пры цяг ва ец ца да ўдзе лу ў спра ве 

згод на з ар ты ку лам 86 Ко дэк са аб шлю бе 

і сям'і, — сцвяр джае спе цы я ліст. — Пры 

гэ тым су до вы раз бор пры зна ча ец ца пас-

ля атры ман ня ад ор га наў апе кі і па пя чы-

цель ства за клю чэн ня па сут нас ці раз гля-

да е май спрэч кі ра зам з да ку мен та мі, дзе 

ад люст ра ва ны вы яў ле ныя аб сле да ван нем 

фак тыч ныя аб ста ві ны спра вы. Ад нак за-

клю чэн не — гэ та толь кі адзін з до ка заў, 

якія ацэнь ва юц ца су дом на роў ні з ін шы мі. 

Яно не мае для су да за га дзя ўста ноў ле най 

сі лы. Суд мо жа не па га дзіц ца з вы ва да мі 

за клю чэн ня і вы нес ці ін шае ра шэн не, якое 

ён аба вя за ны ма ты ва ваць. Ка лі ж аб сле-

да ван не бы ло не да стат ко ва кам пе тэнт нае 

або ква лі фі ка ва нае, а вы ва ды су пя рэ чаць 

аб ста ві нам спра вы, або ка лі не аб ход на пра-

ве рыць аб' ек тыў насць па зі цыі асо бы, якая 

пра во дзі ла аб сле да ван не, суд мае пра ва 

пры зна чыць паў тор нае аб сле да ван не.

З ін ша га бо ку, цяж касць вы ка нан ня ра-

шэн ня су да па спра вах, звя за ных з вы зна-

чэн нем мес ца жы хар ства дзі ця ці і ўста наў-

лен нем па рад ку ажыц цяў лен ня баць коў скіх 

пра воў, спры яе без ад каз ным і бес па ка ра-

ным па во дзі нам та го з баць коў, хто не вы-

кон вае су до вае ра шэн не. Пры гэ тым чым 

больш ма лое не ба чыц ца з ад ным з баць-

коў, тым больш на яго ўплы вае той, хто 

жы ве з ім. Спрэч кі па вы ха ван ні дзя цей 

пра цяг лыя. І звы чай на іх вый грае той, хто 

менш ду мае пра дзі ця, для ка го не важ на, 

як іх дач ка ці сын у да лей шым па бу ду юць 

уза е ма ад но сі ны ва ўлас ных сем' ях, хто не 

зва жае на тое, што ма лыя вы хоў ва юц ца ў 

не пры яз нас ці, а то і ў не пры ман ні ўлас най 

ма ці ці баць кі, мяр куе Зі на і да Ва раб' ё ва.

З кож ным го дам гэ тая праб ле ма, на жаль, 

толь кі аб васт ра ец ца, што, у сваю чар гу, су-

пя рэ чыць ін та рэ сам дзі ця ці, якое ў вы ні ку 

раз лу кі баць коў зна хо дзіц ца ў стрэ се. Пры 

гэ тым за ка на даў ствам уста ноў ле ны ме жы 

ажыц цяў лен ня баць коў скіх пра воў, пры па-

ру шэн ні якіх па він ны ўклю чац ца ме ха ніз мы 

аба ро ны і ма ло га, і па цяр пе ла га з баць коў з 

пры цяг нен нем ві на ва та га бо ку да ад каз нас ці. 

Ад нак па ка ран не за не вы ка нан не ра шэн ня 

су да ў вы гля дзе штра фу — гэ та не сур' ёз на. 

Яно толь кі пад крэс лі вае, што за ко нам пра ду-

гле джа ны яў на не да стат ко выя ме ры ўздзе-

ян ня на та го з баць коў, хто пе ра шка джае 

вы хоў ваць дзі ця і кла па ціц ца пра яго дру го му, 

ка лі той жы ве асоб на ад ма ло га, сцвяр джае 

прад стаў ні ца Мін гар вы кан ка ма.

— Ня даў на ў нас уз нік ла сі ту а цыя, ка лі 

пры му со вае вы ка нан не ра шэн ня, звя за-

на га з ада бран нем дзі ця ці і пе ра да чай яго 

ін шай асо бе, за па тра ба ва ла змя шчэн ня 

пад лет ка ў пры ту лак СПЦ, дзе з ім зай ма-

юц ца ква лі фі ка ва ныя спе цы я ліс ты ў га лі не 

дзі ця чай псі ха ло гіі. Ад нак вы пад кі та ко га 

ўлад ка ван ня дзя цей, уцяг ну тых у ся мей ны 

кан флікт, адзін ка выя, — га во рыць спе цы-

я ліст. — Ду маю, што ка лі б дзе ці зна хо дзі-

лі ся ў ад ным з пры тул каў, па куль іх баць кі 

на ма га юц ца вы ра шыць свае праб ле мы, да-

рос лыя змаг лі б пе ра асэн са ваць сі ту а цыю 

і зра біць неш та для яе ўрэ гу ля ван ня перш 

за ўсё ў ін та рэ сах сва іх ма лых. Лі чу, што ў 

сі ту а цы ях ся мей ных кан флік таў, ка лі ба кі 

не мо гуць да мо віц ца, трэ ба аба вяз ко ва, па 

за яве ад на го з баць коў, змя шчаць дзя цей 

у пры ту лак СПЦ за гро шы, якія па він ны 

вы плач ваць за іх утры ман не ва ўста но ве і 

баць ка, і ма ці.

Іры на СІ ДА РОК.

Пар ты рас туць ра зам з вуч ня мі

ПА КУЛЬ МА ЦІ І БАЦЬ КА 
ДЗЕ ЛЯЦЬ ДЗІ ЦЯ...

Клас ныя на ві ныКлас ныя на ві ны

ЛЕ ТА + 
ІН ФАР МА ЦЫЙ НЫЯ 

ТЭХ НА ЛО ГІІ
У Брэсц кай воб лас ці за вяр шыў ся пра-

ект «ІT-ла гер». Сё ле та ін тэн сіў па су-

час ных тэх на ло гі ях быў ар га ні за ва ны 

амаль для сот ні вы ха ван цаў дзі ця чых 

да моў, а так са ма дзя цей з сем' яў, якія 

па цяр пе лі ад ава рыі на ЧА ЭС. Школь-

ні кі ву чы лі ся пра гра ма ваць, ства раць 

сай ты і кан стру я ваць ро ба таў.

ІT-ла гер МТС пра хо дзіў на ба зе дзі ця ча-

га рэ абі лі та цый на-азда раў лен ча га цэнт ра 

«Ко лас» і дзі ця чых азда раў лен чых летнікаў 

«Ар ля ня» і «Са лют» у Брэсц кай воб лас ці. 

Уро кі пра во дзі лі вы клад чы кі Шко лы ін фар-

ма цый ных тэх на ло гій па шас ці тэ ма тыч ных 

кі рун ках: «Ро ба та тэх ні ка», «Ства рэн не сай-

та», «3D-ма дэ ля ван не», «Пра гра ма ван не ў 

Sсrаtсh і Kоdu», «Гра фіч ны ды зайн» і «Ды-

зайн ін тэр фей саў». Ву чэб ная пра гра ма бы ла 

рас пра ца ва на для школь ні каў ва ўзрос це ад 

6 да 17 га доў. Дзе ці вы ву ча лі асно вы пра-

гра ма ван ня, ма ля ва лі аб' ём ныя 3D-ма дэ лі, 

ву чы лі ся са ма стой на ства раць ро ба таў. 

У рам ках пра ек та так са ма прай шоў ад-

кры ты ўрок, які пра вёў ро бат. Больш за 250 

дзя цей да ве да лі ся пра асноў ныя прын цы пы 

ро ба та тэх ні кі. Акра мя та го, кі бер пе да гог рас-

ка заў, з якіх эле мен таў скла да ец ца пры ла да 

са штуч ным ін тэ ле ктам, дзе сён ня вы ка рыс-

тоў ва юц ца ро ба ты і якія пра фе сіі бу дуць за-

па тра ба ва ныя ў бу ду чы ні.

«ІT-ла гер» — су мес ны пра ект кам па ніі 

МТС і Мі ніс тэр ства аду ка цыі. Сё ле та ён быў 

рэа лі за ва ны ўжо трэ ці раз.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.


