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Чац вёр тая ву чэб ная 

чвэрць ака за ла ся вель мі 

скла да най і на пру жа най для 

ўсіх. Для дзя цей, якія з-за 

ка ра на ві ру са не на вед ва лі 

шко лу і апы ну лі ся ў ча ты рох 

сце нах. Для на стаў ні каў, якім 

да вя ло ся тэр мі но ва шу каць 

спо са бы, як не па кі нуць сва іх 

вуч няў сам-на сам у іза ля цыі. 

Для баць коў, бо ім да вя ло ся 

ўзяць част ку ад каз нас ці за 

хат няе на ву чан не на ся бе і 

яны на рэш це пра нік лі ся важ-

нас цю на стаў ніц кай пра цы. А 

для Свят ла ны Іва ню шы най у 

маі ад быў ся яшчэ і фі нал аб-

лас но га эта пу рэс пуб лі кан-

ска га кон кур су «На стаў нік 

го да Рэс пуб лі кі Бе ла русь». І 

ён так са ма пра хо дзіў не звы-

чай на — у ан лайн-фар ма це. 

Свят ла на пры зна ец ца, што 

спа чат ку яе аха пі ла па ні ка, 

бо як ра за рвац ца: вес ці за-

ня ткі ў шко ле, пра ца ваць з 

дзець мі, якія зна хо дзяц ца 

до ма, ды яшчэ і рых та ваць 

кон курс ныя ме ра пры ем-

ствы...

Вы клік 
са мой са бе

— Але па слу ха ла дзя цей 

і зра зу ме ла: усё раб лю пра-

віль на, маг чы ма, кры ху не 

так, як хо чац ца чле нам жу-

ры, але са сва і мі ам бі цы я мі 

як-не будзь спраў лю ся! — 

усмі ха ец ца яна. — Пры зна-

ю ся, што мая пе ра мо га на 

аб лас ным эта пе ў на мі на цыі 

«на стаў нік па чат ко вых кла-

саў» і вы хад у фі нал ста лі 

для мя не поў най не ча ка нас-

цю. Удзель ні чаць у кон кур се 

«На стаў нік го да Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь» бы ло вы ключ на 

ма ёй іні цы я ты вай. Ні хто мя-

не не пры му шаў і не пра сіў 

аб гэ тым. Прос та ўба чы ла 

аб' яву, што стар туе кон курс, 

і тут жа ў мя не ў га ла ве скла-

ла ся кар цін ка, як бу дзе вы-

гля даць мая ві зі тоў ка. Для 

мя не кон курс стаў вы клі-

кам са мой са бе. Я мно га му 

на ву чы ла ся за кон курс ны 

час, на прык лад тай мін гу, 

бо раз мер ка ван не ча су для 

мя не — праб ле ма. Са мае 

скла да нае бы ло скан цэнт-

ра вац ца і не «рас сы пац ца» 

ад вя лі кай на груз кі, асаб лі ва 

ка лі за ноч трэ ба пад рых та-

ваць урок і прый сці ра ні цай 

у клас да не зна ё мых вуч-

няў. Але гэ та бы ло і са мым 

за па мі наль ным. А які вы кід 

ад рэ на лі ну ў мя не быў, ка лі 

я аба ра ня ла свой пе да га-

гіч ны до свед ан лайн (смя-

ец ца. — Аўт.). За 30 се кун-

даў да па чат ку транс ля цыі 

трэ ба бы ло пад рых та ваць 

«ін грэ ды ен ты» для во пы ту, 

бо ха це ла ся чымсь ці ўра зіць 

жу ры. Мне ўжо ўклю ча лі ка-

ме ру і мік ра фон, і ў гэ ты час 

са ста ла па ча лі па даць пап-

кі, кні гі — усё, што там бы-

ло. Ноў тбук так са ма быў пад 

па гро зай. А тут яшчэ ста яць 

і пад рых та ва ныя шклян кі з 

ва дой, якую трэ ба ху цень ка 

за ліць. Ад клю чы ла мік ра-

фон, каб не чу лі, што ў нас 

ро біц ца. Не ве даю як, але 

мы па спе лі лік ві да ваць на-

ступ ствы гэ тай «ава рыі» і 

свое ча со ва вый сці ў эфір.

— Свят ла на, усім доб ра 

вя до мыя ва шы ар тыс тыч-

ныя здоль нас ці, вы вы дат-

на спя ва е це. А ці ўяў ля е це 

ся бе ў ней кім ін шым мес-

цы, акра мя шко лы, дзе 

маг лі б рэа лі за вац ца?

— З дзя цін ства, акра мя 

ма ры стаць на стаў ні кам, бы-

ла ма ра пра сцэ ну, бо вель-

мі лю бі ла вы сту паць пе рад 

аў ды то ры яй: чы таць вер шы, 

спя ваць... Ад нак школь ны 

клас — тая ж сцэ на, толь кі 

гле да чы больш удзяч ныя. 

Та му я лі чу, што мае ма ры 

з дзя цін ства рэа лі за ва лі ся 

на ўсе сто пра цэн таў. Мая 

ма ту ля бы ла і ма ёй пер шай 

на стаў ні цай. Я ха дзі ла з ёй 

ра зам на ра бо ту з ча ты рох 

га доў. І гу ля ла я заў сё ды 

толь кі ў шко лу. З усёй мо-

цы імк ну ла ся на ву чыць сваю 

ма лод шую сяст ру чы таць, а 

тая ка тэ га рыч на ад маў ля ла-

ся. Але ка лі пай шла ў пер-

шы клас, то вы свет лі ла ся, 

што чы таць яна ўмее, прос-

та так сяст ра пра тэс та ва ла 

су праць май го пе да га гіч на-

га дык та ту.

Пас ля дзя вя та га кла са 

я па сту пі ла ў Мін скі дзяр-

жаў ны пе да га гіч ны ка ледж. 

Ча му аб ра ла ме на ві та па-

чат ко вую шко лу? Ма лыя — 

больш ад кры тыя, шчы рыя 

і эма цы я наль на яск ра выя. 

Для іх на стаў нік — гэ та цэ-

лы Су свет. Яны да вя ра юць 

та бе на ват больш, чым сва-

ім баць кам, га то вы дзя ліц ца 

з та бой сва і мі сак рэ та мі. Да 

та го ж на стаў нік у па чат ко-

вай шко ле — гэ та муль ты-

про філь ны спе цы я ліст, а 

па коль кі я люб лю ўсё — і чы-

тан не, і ма ля ван не, і ма тэ ма-

ты ку, і пес ні, і тан цы, — мне 

зда ец ца, што мая ця пе раш-

няя ро ля — най леп шы спо-

саб для са ма рэа лі за цыі.

На ву чыць 
слу хаць ін шых

— А што ў ра бо це з ма-

лы мі са мае скла да нае: 

за ва я ваць іх да вер, утры-

маць ува гу, за ха піць ву чо-

бай ці неш та ін шае? Ча му 

дзе ці, якія бя гуць у пер шы 

клас з ра дас цю, вель мі 

хут ка рас ча роў ва юц ца ў 

школь ных буд нях?

— З са мы мі ма лень кі мі 

ця жэй за ўсё на ву чыць іх 

слу хаць ін шых, а не толь кі га-

ва рыць са мім. Над гэ тым мы 

пра цу ем лі та раль на з пер-

шых дзён ву чо бы ў шко ле. 

Ім усім хо чац ца па дзя ліц ца 

з на стаў ні кам сва ім. Ты па-

чы на еш ка заць пра ней кую 

сі ту а цыю, і на ця бе аб руш-

ва ец ца па ток: «А мая ма ці, 

ба бу ля, сяст рыч ка...» 26 вуч-

няў, і ўсім хо чац ца вы ка зац-

ца ад на ча со ва! Та му мы 

ра зам ву чым ся на пер шых 

за ня тках чуць ад но ад на го. 

Ка лі я на пры кан цы пер ша-

га кла са пы та ю ся: «Дзе ці, а 

як вы ду ма е це, ча му са ма му 

га лоў на му мы з ва мі за гэ ты 

год на ву чы лі ся?» — тыя ад-

каз ва юць хо рам: «Слу хаць 

ін шых!» Я лі чу, што ў дзя цей 

рас ча ра ван не ад школь най 

рэ ча іс нас ці звя за на ў мно-

гім з тым, што ка лі яны ста-

но вяц ца школь ні ка мі, то не 

ўпіс ва юц ца ў ро лю, якую 

на вяз ва юць баць кі: не ра бі 

па мы лак, паводзь ся бе доб-

ра, не бе гай, не ска чы, доб ра 

ву чы ся... Але ж гэ та дзе ці, 

і ім трэ ба за ста вац ца са мі-

мі са бой. Што нам ра біць з 

пе ра боль ша ны мі ча кан ня мі 

баць коў? Я са ма зна хо джу-

ся ў той жа па стцы са сва ёй 

ста рэй шай дач кой. Яна ў мя-

не трэ ця клас ні ца, і ёй «не па-

шан ца ва ла» з ма ці: пер фек-

цы я ніст кай, якая не заў сё ды 

за да во ле ная ад зна ка мі...

— А ці ёсць у па чат ко-

вай шко ле ўво гу ле мес ца 

для ад знак?

— Ра ней ад на знач на 

да ла б ста ноў чы ад каз. 

Я раз ва жа ла пры клад-

на так: баць кі пра цу юць і 

пры но сяць да моў за ра бот-

ную пла ту, а дзе ці ву чац ца 

і пры но сяць ад зна кі. Гэ та 

спра вяд лі вая ўзна га ро да за 

іх пра цу. Ад ной чы я моц на 

па спра ча ла ся на гэ ту тэ му 

ў аб лас ным ін сты ту це раз-

віц ця аду ка цыі, і, на пэў на, з 

той спрэч кі ад быў ся злом у 

ма ёй сіс тэ ме пра фе сій ных 

ка ар ды нат. Мне да ста лі ся 

дзе ці, якіх я вя ла не з пер-

ша га кла са, а прый шла да 

іх у трэ цім, ка лі за вяр ша ец-

ца без ад зна ка вы пе ры яд. І я 

вы раз на ўба чы ла, як ад зна кі 

ўплы ва юць на вуч няў: без 

іх у ка лек ты ве бы лі леп шыя 

сяб роў скія зно сі ны, леп шае 

ўза е ма дзе ян не. А тут ад ра-

зу ўзнік лі ней кія шаб ло ны і 

стэ рэа ты пы: ты — вы дат нік, 

а ты — двое чнік. З гэ тым я 

бу ду сяб ра ваць, бо ён мо жа 

мне пад ка заць... Ды яшчэ і 

слё зы, ка лі спа дзя ваў ся, але 

не атры маў «дзя сят ку»...

Та му ця пер я ўпэў не ная, 

што па чат ко вая шко ла — 

не мес ца для ад знак, а мес-

ца для ўста ля ван ня ста сун-

каў, мес ца, дзе дзе ці па він-

ны атрым лі ваць аса ло ду 

ад пра цэ су на ву чан ня, дзе 

мож на атры маць штур шок 

для ўлас на га раз віц ця. Але 

тут ад на стаў ні ка па тра бу-

юц ца вель мі адэ кват ная зва-

рот ная су вязь і, зра зу ме ла, 

ін ды ві ду аль ны марш рут для 

кож на га вуч ня, бо ка лі тваю 

дзей насць уво гу ле ні як не 

ацэнь ва юць, то та ды гэ та 

так са ма ня пра віль на. На 

кож ны дзень я рас пра цоў ваю 

ліс точ кі са ма ацэн кі, якія дзе-

ці пе ра да юць сва ім баць кам. 

Да маш ніх за дан няў у пер-

шым кла се ня ма, але вуч ні 

з па вы ша най ад каз нас цю і 

ма ты ва цы яй ад пра цоў ва юць 

до ма тое, што ў іх не атры-

ма ла ся. І баць кам зра зу ме-

ла, дзе ўтва рыў ся пра бел, 

які трэ ба лік ві да ваць.

Пры хіль ні кі ак тыў най 

ацэн кі ве да юць, што ма ты-

ва ваць мож на і без ад знак. 

Мне як ма ту лі дак лад на 

бы ло б пра сцей жыць без 

ад знак, я не му чы ла б улас-

нае дзі ця, якое пры но сіць са 

шко лы то «трой ку», то «дзя-

сят ку». Ад на спра ва, ка лі 

ўвесь час, на прык лад, «ся-

мёр ка», «ся мёр ка» і «ся мёр-

ка». А ка лі ў адзін дзень — 

«3», а ў дру гі — «10»? Я 

дак лад на ве даю, што ўсё 

за ле жыць ад на строю дач кі 

і та го, чым за ня тыя яе дум-

кі ў кан крэт ны мо мант. Ка лі 

яна ду мае пра сваю ра бо ту, 

якую не да ма ля ва ла ў мас-

тац кай шко ле, то бу дзе «3». 

Але ж гэ тая ад зна ка ні ў якім 

ра зе не ад люст роў вае яе рэ-

аль ны ўзро вень ве даў, бо 

заўт ра бу дзе зноў «10».

Не стан дарт ны 
па ды ход

— А які па ві нен быць 

урок, каб ён пры нёс за да-

валь нен не і на стаў ні ку, і 

вуч ню?

— Мне зда ец ца, га лоў-

нае — каб дзе цям бы ла зра-

зу ме лая мэ та: для ча го яны 

гэ та вы ву ча юць? І каб яна 

бы ла звя за ная з жыц цём 

кож на га з іх, та ды ўрок пой-

дзе зу сім па ін шым сцэ на рыі. 

Са мае вя лі кае за да валь нен-

не ўрок пры но сіць мне, ка лі 

я ба чу на дзі ця чых тва ры-

ках жы выя эмо цыі, ка лі ёсць 

жы вое ўза е ма дзе ян не, а не 

ней кая су хая транс ля цыя ін-

фар ма цыі. Эмо цыі — вель мі 

важ ны склад нік па спя хо ва га 

ўро ка для мя не. Ста ра юся 

ўгад ваць на строй вуч няў, 

не пе ра гру жаць, бо ме на-

ві та пе ра груз ка пры во дзіць 

да па дзен ня ці ка вас ці, пра-

па ноў ваю ці ка выя фіз культ-

хві лін кі, імк ну ся здзіў ляць 

на ўро ках. У пер шым кла се 

лёг ка здзі віць не зна ё мы мі 

фак та мі, але скла да на вы-

бу да ваць ло гі ку ўро ка, бо 

пра ца ваць са ма стой на дзе ці 

яшчэ не ўме юць. Ука ра няю 

раз на стай ныя тэх на ло гіі: 

даю за дан ні, на прык лад, у 
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ў та кім уз рос це знач на лепш 

да па ма га юць у фар мі ра ван-

ні ве даў, чым сум нае паў-

та рэн не.

Лі чу вель мі важ най і ак-

ту аль най ме ды я а ду ка цыю. 

За дан ні па ме дыя лёг ка 

ўва хо дзяць у кан тэкст лю-

бых школь ных прад ме таў і 

ро бяць больш асэн са ва ным 

тое, дзеля ча го мы ву чым ся. 

Дзе ці зна хо дзяц ца ў той 

жа ін фар ма цый най пра-

сто ры, што і да рос лыя, 

та му кры тыч нае мыс лен-

не трэ ба раз ві ваць яшчэ 

ў па чат ко вай шко ле. На 

ўро ку ма тэ ма ты кі мож на 

пра па на ваць ім па ду маць: 

а ці сэ ка но міць ча ла век на 

ак цыі, ка лі яму пра па ну ец-

ца ку піць два пач кі пе чы ва 

за мест ад на го? І ўво гу ле, ці 

па трэб ны нам дру гі па чак? 

З ад на го бо ку, гэ та ма тэ ма-

ты ка, бо трэ ба зра біць пад-

лі кі, але ад на ча со ва і ме ды-

я ас ве та. Каб не куп ляц ца на 

чыр во ныя цэн ні кі падчас ак-

цы й, ву чым ся ду маць га ла-

вой з пер ша га кла са. Мож на 

пра па на ваць дзе цям пра-

ана лі за ваць, на коль кі воб-

раз, ство ра ны мас та ком, су-

па дае з рэ аль ным кніж ным 

ге ро ем. Шмат мас та коў ма-

ля ва лі Ня знай ку, але ге рой 

Мі ка лая Но са ва — зу сім ін-

шы па апі сан ні.

— Ву чыць дзя цей на ад-

лег лас ці ў апош няй чвэр ці 

бы ло скла да на?

— Гэ та быў вель мі ка рыс-

ны і ці ка вы до свед. У ра бо-

це з ма лод шы мі школь ні ка-

мі ёсць свая спе цы фі ка — 

вель мі важ ны мі з'яў ля юц ца 

аса біс тае ўза е ма дзе ян не з 

на стаў ні кам і ін ды ві ду аль ны 

па ды ход да кож на га вуч ня. 

Але ка ля 30 пра цэн таў ма іх 

школь ні каў ву чы лі ся до ма. 

Я зра бі ла стаў ку на ад ну 

плат фор му для на ву чан ня — 

Core. Яна да зва ляе ўстаў-

ляць ві дэа, ілюст ра цыі, 

ін тэр ак тыў ныя прак ты ка ван-

ні, да да ваць эле мен ты тэс ці-

ра ван ня, апы тан ня, аў ды я за-

пі сы з улас ным го ла сам для 

тлу ма чэн ня ма тэ ры я лу. Дзе-

ці ў гэ тым сэр ві се да сы ла лі 

мне свае га ла са выя фай лы 

для пра вер кі чы тан ня, фо та-

здым кі сва іх сшыт каў, якія 

я раз мя шча ла ў гра фіч ным 

рэ дак та ры, по тым ана лі за-

ва ла, што ў іх атры ма ла ся 

доб ра, а над чым трэ ба па-

пра ца ваць, і да ва ла раз гор-

ну ты ка мен та рый. Хтось ці 

ка рыс таў ся для гэ тых мэт 

«Вай бе рам» — на ву чы ла-

ся да ста ваць ін фар ма цыю 

і ад туль. Я рас пра ца ва ла 

шаб лон уро ка, за кі ну ла 

яго ў пра фе сій ную су пол ку 

«УКан так це». Ка ле гі па ча лі 

ства раць свае ўро кі па ма ім 

шаб ло не, за тым па ўлас ных 

шаб ло нах і дзя ліц ца ад но з 

ад ным. Баць коў ская да па-

мо га бы ла па трэб ная дзе-

цям толь кі напа чат ку, а по-

тым яны са мі на ву чы лі ся пе-

ра хо дзіць на спа сыл кі, што я 

ім скід ва ла, пра гля даць усе 

ма тэ ры я лы і вы кон ваць за-

дан ні.

За тое і баць кі ўба чы лі 

моц ныя і сла быя ба кі сва-

іх дзя цей. Яны здзіў ля лі ся, 

як гэ та я не стам ля ю ся ад 

26 вуч няў, бо па спя ва лі 

ста міц ца ад свай го ад на го 

(смя ец ца. — Аўт.). Вель мі 

кра наль на для мя не бы ло, 

ка лі дзе ці скід ва лі мне не 

толь кі фо та сва іх ра бот, але 

і фо та са сва і мі тва ры ка мі. 

Я ад чу ва ла, што яны за су-

ма ва лі без сяб роў па кла се, 

без жы вых ад но сін. Мяр-

кую, што атры ма ны во пыт 

да па мо жа мне ў бу ду чым 

пра ца ваць на ад лег лас ці з 

дзець мі, якія доў га хва рэ-

юць.

Ад па чы нак 
для ду шы

— Не сак рэт, што на ўсіх 

пе да га гіч ных фэс тах ка ле-

гі ча ка юць ад вас чар го вы 

верш на зло бу дня ці на ват 

пес ню. Вер шы — ва ша хо-

бі? Тэ мы для іх вы бі ра е це 

не толь кі пра фе сій ныя?

— Пер шы свой верш я 

на пі са ла ў тры з па ло вай га-

ды на ста рон ках «Хрэс та ма-

тыі па дзі ця чай лі та ра ту ры». 

Чы таць мя не ні хто не ву чыў, 

толь кі пі са лі роз ныя сло вы 

па ма ёй прось бе. І ад ной чы 

знай шлі дзі ця за чы тан нем. 

Я са ма вы най шла ме то ды-

ку на ву чан ня чы тан ню праз 

зро ка выя воб ра зы слоў. 

І са ма на ву чы ла ся пі саць. 

У хрэс та ма ты і за ха ва лі ся 

мае за пі сы фла мас та рам: 

«Мо роз зимой На сту пЕт, 

/ Хо лод ный снег пой дет, / 

И мо жет, всё на све те / За-

мёрз нет, как ЛИдок». Так, 

згод ная, ар фа гра фія яшчэ 

куль га ла (смя ец ца. — Аўт.), 

але гэ та быў мой старт. 

У дзя цін стве я пі са ла шмат 

пра пры ро ду і ўво гу ле пра 

ўсё, што ба чы ла. По тым 

пі са ла пра ка хан не. Ця пер 

час цей ства раю вер шы на 

за каз. Я лёг ка рыф мую сло-

вы. У дзя цін стве лі чы ла ся бе 

паэ тэ сай, а ця пер — прос та 

рыф мап лё там з асаб лі вы-

мі здоль нас ця мі да хут кай 

рэ ак цыі. Пі шу пе ра важ на 

толь кі пра неш та знач нае ў 

жыц ці, пра тое, што мя не за-

ча пі ла. І пра сваю пра фе сію 

так са ма. Ідэа льнае мес ца 

для рыф мап лёц тва — душ 

або ло жак у нач ны час, ка лі 

я за ста ю ся ад на.

— Во сен ню ча ка ец ца 

рэс пуб лі кан скі фі нал. Па-

тра бу ец ца пе ра за груз ка. 

У вас ужо ёсць план, чым 

бу дзе це здзіў ляць?

— Мой план — склас-

ці план (смя ец ца. — Аўт). 

Па куль га лоў ная за да ча — 

ад па чыць, і па жа да на на 

мо ры. Але ў лі пе ні мя не ча-

кае лет ні ін тэн сіў у рам ках 

пра ек та «На стаў нік для Бе-

ла ру сі». Вель мі спа дзя ю ся 

стаць яго част кай у но вым 

на ву чаль ным го дзе: змя няць 

мес ца ра бо ты не бу ду, та му 

што мая шко ла па га дзі ла ся 

стаць парт нё рам пра ек та. 

Я ў за хап лен ні ад лю дзей, 

якія ста яць за ім. Мне вель-

мі хо чац ца, каб на ша пер шая 

ла гой ская шко ла на са мрэч 

бы ла пер шай. І све жы ве цер 

нам зу сім не пе ра шко дзіць. Я 

лі чу, што ка лі ты хо чаш за-

па ліць сэр цы ін шых, важ на 

га рэць са мой. Шчас лі вы той 

на стаў нік, які ідзе з усмеш-

кай на ра бо ту і з усмеш кай з 

ра бо ты, хто не ча кае хві лі ны 

да зван ка з уро ка, да кан ца 

ра бо ча га тыд ня ці ка ні кул. Лі-

чу, што я шчас лі вая ў сва ёй 

пра фе сіі...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Фо та з аса біс та га 

ар хі ва ге ра і ні.

ШЧАС ЛІ ВАЯ Ў СВА ЁЙ ПРА ФЕ СІІ
Вы ступ лен не з пра ек там 

пра школь ны му зей.

Свят ла на ІВА НЮ ШЫ НА 18 га доў з'яў ля ец ца ўдзель ні цай 
на род на га ан самб ля на род най пес ні «Шчод ры ца».
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