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ТА ТА МО ЖА, 
ТА ТА ВЕ ДАЕ І ТА ТА ХО ЧА...

Па фор му ле 
1 + 1 = 11

Та ва рыст ва «Са вет баць каў» за рэ-

гіст ра ва на гэ тым ле там і на ліч вае ка ля 

25 ча ла век. Да гэ туль яго ак тыў ныя чле ны 

пра ца ва лі ў роз ных фар ма тах. Стар шы-

ня праў лен ня гра мад скай ар га ні за цыі 

«Са вет баць каў» Аляк сандр ВЯ ЛІЧ КА 

па су мя шчаль ніц тве яшчэ і ды рэк тар са-

цы яль на-асвет ніц кай уста но вы «Баць коў-

ства». Кі рыл БУД КЕ ВІЧ, псі хо лаг, член 

праў лен ня «Са ве та баць каў», яшчэ і за-

сна валь нік ся мей на га цэнт ра «Та та мо жа». 

Каб да лу чыц ца да ар га ні за цыі, трэ ба быць 

та там або ха цець стаць ім, за пэў ні ва юць 

удзель ні кі са ве та.

Уво гу ле ў Бе ла ру сі не так шмат баць коў-

скіх ар га ні за цый. У боль шай сту пе ні гэ та 

ўсё ад но пра ек ты, аб ме жа ва ныя ў ча се, 

лі чаць удзель ні кі ар га ні за цыі. Та му і вы-

ра шы лі аб' яд наць намаганні на агуль най 

плат фор ме баць коў ства, вы сту па ю чы за 

сям'ю і дзя цей і не су праць ка гось ці.

— У баць кі іс ну юць як мі ні мум ча ты ры га-

лоў ныя кам пе тэн цыі: за бес пя чэн не бяс пе кі, 

на дзя лен не ідэн тыч нас цю, уста наў лен не 

па ра мет раў і кры тэ ры яў ула ды і ўма ца ван-

не па тэн цы я лу. Та му ўцяг ну тасць баць кі ў 

жыц цё дзі ця ці вель мі важ ная для яго фі зіч-

на га рос ту і ра зу мо ва га раз віц ця, — ка жа 

Аляк сандр Вя ліч ка. — Пры гэ тым яшчэ ча-

ты ры га ды та му ў Бе ла ру сі ін дэкс уцяг ну-

тас ці баць кі ў жыц цё дзя цей скла даў уся го

чатыры працэнты. Га вор ка ідзе пра ак тыў ны

час, які баць ка пра во дзіць з ма лым. Гэ тая 

сі ту а цыя ства рае та кое па няц це, як «са цы-

яль ная без баць коў шчы на», ка лі та та дэ-

юрэ ёсць, а дэ-фак та — не. І ў нас яшчэ не 

са мае гор шае ста но ві шча, ка лі па раў ноў-

ваць з ін шы мі кра і на мі. У той жа Мал до ве, 

на прык лад, ін дэкс ка ля 1,5 %, пры гэ тым 60 

% та таў і 40 % мам зна хо дзяц ца за мя жой 

на за роб ках. У Ры зе па каз чык леп шы, чым 

у нас, мо жа, на 0,5 %.

Уво гу ле, чым да лей на Ус ход, тым вы-

шэй шы пра цэнт уцяг ну тас ці баць каў у вы-

ха ван не, ад нак ён усё роў на не пе ра вы шае 

15 %, як, на прык лад, у Ка зах ста не. Пры тым 

гэ та не зна чыць, што па якас ці ўцяг ну тас ці 

гэ ты па каз чык та кі ж доб ры. «Там ін шая 

па ра дыг ма ад но сін: і на сіл ле ў сям'і вы шэй-

шае, і дзей ні чае прын цып «б'е, зна чыць, 

лю біць», — удак лад няе стар шы ня.

Пе ра адо лець бар' ер гэ тых ліч баў, за ах-

во ціць баць каў да ак тыў ных ста сун каў з 

улас ны мі дзець мі і збіраецца ажыццявіць 

«Са вет баць каў».

— Мы рас пра ца ва лі стра тэ гію «О4». Гэ та 

як цвёр дая фор му ла кіс ла ро ду. Яна ўклю-

чае ў ся бе «от вет ствен ное, ос мыс лен ное 

осоз нан ное от цов ство», — пад крэс ліў Аляк-

сандр Вя ліч ка.

Як ка жуць тут, аб' яд нан не ў са вет баць-

каў пра цуе па фор му ле 1 + 1 = 11: на ма ган ні 

да лу ча юц ца ад но да ад на го і мно жац ца.

Ка лы хан ка, 
ва лей бол 
і шах ма ты

Свя до мыя баць кі, удзель ні кі ар га ні за цыі 

ла дзяць і пла ну юць мност ва ме ра пры ем-

стваў. Яны пра вод зяць кур сы баць коў ства, 

ар га ні зу юць гру пы пад трым кі та таў, се мі на-

ры, трэ нін гі, круг лыя ста лы.

— Пас ля яны па ды хо дзяць і пы та юц ца: 

а што да лей? Мно гія прос та пе ра асэн соў-

ва юць сваё стаў лен не да сям'і і га то вы 

нес ці да лей гэ тыя па мкнен ні, ар га ні зоў ва-

ю чы неш та сваё на ба зе школ, на прык лад. 

І ў на ша га са ве та як ар га ні за цыі ця пер 

больш шан цаў да па маг чы гэ тым іні цы я -

ты вам раз ві вац ца, — ка жа Аляк сандр 

Вя ліч ка. — У Ло шы цы ёсць, на прык лад, 

за кі ну ты сад, не каль кі баць каў хо чуць 

гэ тае мес ца акуль ту рыць, і мы з ра дас цю 

да па мо жам. Мы за лю бую іні цы я ты ву, скі-

ра ва ную на сям'ю.

Су мес на з упраў лен нем па ахо ве зда роўя 

Мін гар вы кан ка ма ў жа но чых кан суль та цы ях 

рас па ча лі се мі на ры для та таў і мам. «Як на-

ра дзіць ге нія» — гэ та кур сы па вы ха ван ні 

яшчэ да з'яўлення дзіцяці на свет, пад час 

якіх, на прык лад, на су стрэ чы за пра ша юць 

пе да го га па ва ка ле, каб ву чыць баць коў 

ка лы хан кам.

За баў ляль ная пра гра ма з кон кур саў ды 

кан цэр таў сё ле та, як мяр ку ец ца, ува со-

біц ца ў «Фес ты валь баць коў ства», які ўжо 

ўклю чы лі ў план га рад скіх ме ра пры ем стваў 

да Дня та ты, што свят ку ец ца ў трэ цюю ня-

дзе лю чэр ве ня. Ме ра пры ем ства, ду ма юць 

баць кі, пра цяг нец ца два дні — 20 і 21 чэр-

ве ня — і бу дзе на сы ча на му зы кай, спор там 

і гра мад скі мі іні цы я ты ва мі.

Пра спорт, да рэ чы, тут не за бы ва юц ца — 

ар га ні зу юць ва лей боль ныя тур ні ры. Ле тась 

у іх ўдзель ні ча лі 38 ка ман даў, з якіх больш 

за па ло ву пад лет ка выя. За мах ва юц ца і на 

шах мат ны бія тлон, і на ве ла пра гул кі.

— Спорт — ад на з тых сфер, дзе муж-

чы на-баць ка мо жа стаць на стаў ні кам. Тая 

сфе ра, ку ды ён мо жа ўцяг нуць дзя цей. Гэ та 

вель мі зблі жае, — ве дае Аляк сандр ПРУД-

НІ КАЎ, лінг віст, член праў лен ня «Са ве та 

баць каў». — Два га ды ўжо ад бы ва юц ца 

ва лей боль ныя тур ні ры для пад лет ка вых 

два ро вых ка ман даў. У іх бя руць удзел і ка-

ман ды баць каў. Сё ле та вы ра шы лі рас па-

чаць так са ма фут боль ны тур нір у фар ма це 

«во сем на во сем». Жа раб' ёў ка ад бу дзец ца 

ў снеж ні, а з кан ца са ка ві ка пач нём гуль ні. 

Раз ліч ва ем на 32 ка ман ды, ужо ёсць ах вот-

ныя з Ві цеб скай і Го мель скай аб лас цей.

Муж чы на 
з вя лі кай лі та ры «М»

Каб гра мад ства бы ло зда ро вае, трэ ба 

свае ам бі цыі ад соў ваць убок. Па куль да-

рос лыя вы свят ля юць, ці доб ра яны ўплы-

ва юць на дзя цей і як гэ та лепш ра біць, 

ма лыя прос та вы рас та юць з да па мо гай 

срод каў ка му ні ка цыі, лі чыць Ана толь 

ШЫР ВЕЛЬ, бло гер, член праў лен ня 

«Са ве та баць каў»:

— Ка лі дзі ця чае вы ха ван не пус ціць 

на са ма цёк, вы рас тае неш та, з ча го мы 

по тым здзіў ля ем ся: ад куль яно ўзя ло ся? 

А праб ле ма ў тым, што мы ў свой час ні як 

не ад рэ ага ва лі. Вы ха ван не — гэ та пра цэс, 

які ад бу дзец ца з на мі ці без нас. І мы вы бі-

ра ем пер шы ва ры янт.

Су час ныя баць кі апы ну лі ся на за двор-

ках вы ха ван ня ўлас ных дзя цей. Яны або 

са мі тра пі лі ту ды, або іх уста ра ні лі ад вы-

ха ван ня ма ту лі. А на до лю баць кі за ста ец-

ца ро ля зда быт чы ка гро шай, мяр куе Кі рыл 

Буд ке віч:

— Улас ным во пы там мы па каз ва ем, 

што гэ та не так. Што ўцяг ну ты ў ста сун кі з 

дзець мі та та — гэ та здо ра ва, гэ та эма цы я -

наль ная пад трым ка і для яго, і для дзі ця ці, 

і для ма мы. Гэ та за лог ся мей на га даб ра-

бы ту, бо ка лі баць ка ўдзя ляў час сям'і, тут 

ёсць і шчас це, і лю боў, і зда роўе — усё, 

што трэ ба для гар ма ніч на га раз віц ця сям'і. 

Баць коў ства да па ма гае мак сі маль на рас-

крыц ца муж чы ну з вя лі кай лі та ры «М» і 

стаць цэль най асо бай. Мы пра цу ем над 

тым, каб та кіх ста на ві ла ся ўсё больш.

Быць баць кам не цяж ка, упэў не ны та ты. 

Тры аб дым кі ў дзень да юць ма ло му зра зу-

мець, што су свет ста віц ца да яго пры хіль на. 

Ка лі та та хоць паў га дзі ны ў дзень пра во-

дзіць з дзі цем, гэ та ўжо доб ра.

— На кож ным эта пе ўплыў баць кі на дзі-

ця пры во дзіць да пэў ных на ступ стваў, ён 

увесь час па трэб ны, — упэў не ны Ана толь 

Шыр вель, які ў свой час 28 су так у ме сяц 

мог пра вес ці ў ка ман дзі роў ках і прак тыч на 

не ба чыў, як рас лі яго пер шыя дзе ці. А іх у 

бло ге ра шэсць, і ця пер ён ве дае ца ну баць-

коў ска му шчас цю.

Баць ка мо жа зна хо дзіць час, каб удзя-

ляць ува гу дзі ця ці, упэў не ны і Аляк сандр 

ПА ТЛІС, спя вак, які ня даў на з жон кай пад-

лі чыў, што на сві тан ку баць коў ства яго не 

бы ло до ма га доў пяць-шэсць.

— Я быў та ды ў скла дзе гру пы «Но вы 

Іе ру са лім», і мы шмат ез дзі лі на гаст ро лі, 

ка ман дзі роў кі цяг ну лі ся па не каль кі ме ся-

цаў. 180 дзён у год мя не не бы ло до ма, — 

ус па мі нае спя вак. — Ка лі з'я віў ся Ля он, я 

вы ра шыў, што гаст роль ны гра фік не бу дзе 

цяг нуц ца больш за паў та ра-два тыд ні. Сы ну 

не аб ход на больш ува гі.

Аляк сандр Па тліс ста ра ец ца ў тым лі ку 

браць хлоп чы ка, яко му ня даў на споў ні ла ся 

сем, з са бой:

— Каб ён пры вы каў да май го све ту, ува-

хо дзіў у ко ла ма іх сяб роў, у муж чын скі свет. 

На пад свя до мас ці, упэў не ны, гэ та бу дзе 

ў яго ад кла дац ца. А яшчэ мой сын ча кае 

пят ні цы, ка лі спіць у ад ным па коі са мной, і 

гэ та азна чае, што мож на да ночы гля дзець 

муль ці кі.

Па зва ні це 
май му та ту!

За кра ну лі і праб ле му стаў лен ня гра мад-

ства да шмат дзет ных сем' яў. У пры ват-

нас ці, ака зан не пад трым кі, якая, на дум ку 

Ана то ля Шыр ве ля, па він на быць ад рас най і 

ад па вя даць кан крэт ным па трэ бам і сі ту а цыі 

ў сям'і. Нель га кі ра вац ца вы ключ на прын-

цы пам «у ця бе трое, зна чыць, не аб ход на 

да па мо га».

— Тое, што са праў ды трэ ба шмат дзет-

ным, — больш зда ро вая рэ ак цыя гра мад-

ства. Вя лі кія сем'і не прэ тэн ду юць на чы есь-

ці ма тэ ры яль ныя да бро ты, боль шасць са мі 

ў ста не спра віц ца з вы ха ван нем і ўтры ман-

нем сва іх дзя цей, — за пэў ні вае ён. — Са-

мая доб рая дзяр жаў ная пад трым ка ў гэ тым 

пла не — пра ца ваць над тым, каб та ты і 

ма мы маг лі нар маль на за раб ляць. Зда ро-

вая эка но мі ка — са мая клас ная пад трым ка 

шмат дзет ных.

Са вет баць каў звяр нуў ува гу і на тое, 

што не аб ход на ўсім па збаў ляц ца ад стэ-

рэа ты пу: маў ляў, шмат дзет ная сям'я — 

гэ та ад ра зу дрэн нае ста но ві шча і ня ста ча. 

А яшчэ зга да лі асабістае.

За сна валь нік і ды рэк тар шко лы поль-

скай мо вы Аляк сандр ПРУД НІ КАЎ стра-

ціў баць ку, ка лі хлоп цу споў ні ла ся 15, але і 

да гэтага ад но сі ны па між імі бы лі не са мыя 

леп шыя:

— Я не меў пры кла ду доб ра га баць коў-

ства. І ця пер, ка лі на неш та не га тыў на рэ-

агую, ра зу мею, што па вод жу ся бе, як мой 

та та. Баць ка па ві нен ства раць у сям'і ат мас-

фе ру бяс пе кі і ўпэў не нас ці. У ся бе ў шко ле 

я ад ра зу ба чу па вуч нях, хто з ня поў най 

сям'і, бо ад сут насць баць кі ад бі ва ец ца на 

дзе цях. Ра ней я пра па даў на ра бо це з 8 ра-

ні цы да 10 ве ча ра, ад нак ка лі мы з жон кай 

да ве да лі ся, што ў нас бу дзе сын, зра зу меў, 

што не бу ду ба чыць яго пры та кім рэ жы-

ме. І пры бліз на з год та му пе рай шоў на 

ін шы гра фік — пра цую толь кі да 7 ве ча ра. 

Сын заўж ды пры хо дзіць аб ды мац ца, ка лі я 

вяр та ю ся да до му. А ка лі за трым лі ва ю ся ў 

шко ле, жон ка да сы лае ві дэа, як ма лы па-

ды хо дзіць да дзвя рэй і гру кае па іх, ні бы та 

пы та ю чы ся, дзе та та.

На пэў на, ад ной чы на стае час, ка лі та-

бе са мо му ста но віц ца прык ра, што ця бе 

ма ла са сва і мі дзець мі, і ты па чы на еш мя-

няць сваё жыц цё пад іх, раз ва жае Ана толь 

Шыр вель:

— Ду маю, га лоў ны кры тэ рый па спя хо-

вас ці ця бе як баць кі — гэ та ка лі дзе ці неш-

та ўчы ні лі, але іх не пу жае, што пра гэ та 

да ве да юц ца ма ма і та та, якім па ведамяць, 

вы клі чуць у шко лу. Ка лі дзі ця, тра піў шы ў 

скла да ную сі ту а цыю, са мо ска жа: па зва ні-

це май му та ту, ён да па мо жа, — гэ та і ёсць 

поў ны да вер і па ра зу мен не.

Кра наль ныя гіс то рыі, прос тыя ўчын кі, 

шчы рыя сло вы. І, зда ец ца, шчы рае жа-

дан не гэ тых муж чын змя ніць стаў лен не да 

татаў і іх са міх, аба пі ра ю чы ся на ўлас ныя 

па мыл кі. Рас ка заць мужчынам, як прос та 

быць та там.

Га лоў нае, каб гэ та зда ры ла ся та ды, ка лі 

дзі ця яшчэ мае ў та бе па трэ бу.

Іры на СІ ДА РОК, фо та аў та ра.

«Су час ныя баць кі апы ну лі ся 
на за двор ках вы ха ван ня ўлас ных 
дзя цей. Яны або са мі тра пі лі ту ды, 
або іх уста ра ні лі ад вы ха ван ня ма ту лі. 
А на до лю баць кі за ста ец ца ро ля 
зда быт чы ка гро шай».

Быць баць кам не цяж ка, упэў не ны 
та ты. Тры аб дым кі ў дзень да юць 
ма ло му зра зу мець, што су свет 
ста віц ца да яго пры хіль на. 

Актыўныя, адказныя, апантаныя — 
такія таты нам патрэбны!


