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Для карэннай расіянкі Алены 
Барысаўны Хілюта Беларусь 
стала другім домам, дзе 
больш за тры дзесяцігоддзі 
яна прысвяціла педагагічнай 
рабоце.

Здаецца, звычайная біягра-
фія. Нарадзілася і вырасла Алена 
Барысаўна ў Вялікім Ноўгарадзе, 
які славіцца сваёй гісторыяй. Па-
сля заканчэння школы паступіла 
ў Наўгародскі дзяржаўны педа-
гагічны інстытут на факультэт за-
межных моў. Чаму выбрала такую 
cпецыяльнасць? Твар Алены Ба-
рысаўны прасвятляецца, і яна з 
задавальненнем дзеліцца асабі-
стым:

— На мой выбар паўплывалі, 
безумоўна, мае школьныя педаго-
гі. Спачатку Вера Мікалаеўна Шмі-
гельская — мая любімая настаўні-
ца. Вельмі часта бывае, што любоў 
да прадмета пачынаецца менавіта 
з сімпатыі да педагога. Вера Міка-
лаеўна любіла дзяцей, сама была 
вельмі цікавым чалавекам, і гэта 
заахвоціла вывучаць прадмет ста-
ранна. Потым ёй на змену прый-
шла іншая настаўніца — Ларыса 
Пятроўна Духава. Спачатку яна не 
спадабалася вучням, а потым ста-
ла для мяне настаўніцай нумар 1. 
За чалавечнасць, прафесіяналізм 
палюбілі яе дзеці, і адсюль было 
жаданне стаць падобнай на яе. 
Нават на ўступных экзаменах па 
рускай мове я выбрала вольную 
тэму, дзе пісала пра сваю любімую 
настаўніцу.

Пасля заканчэння інстытута 
разам з мужам — дарэчы, таксама 
настаўнікам замежных моў — пра-
цавала па размеркаванні ў Наў-
гародскай вобласці спачатку вы-
хавальніцай групы прадоўжанага 
дня, потым 8 гадоў выкладала ня-
мецкую мову. Але жаданне мужа 
вярнуцца на радзіму ў Беларусь 
перамагло. У 1987 годзе сям’я пе-
раехала ў Вялікую Бераставіцу, і з 
гэтага часу Алена Барысаўна вы-
кладае тут англійскую мову.

Справядлівая і шчырая, Але-
на Барысаўна не толькі матывуе 
вучняў вывучаць свой прадмет, 
але і вучыць быць сабой, правіль-
на ставіць жыццёвыя мэты і ісці 
да іх, пераадольваючы жыццё-
выя выпрабаванні. Настаўніца ў 
сваёй дзейнасці з поспехам пры-

мяняе праектную тэхналогію і тэх-
налогію асобасна арыентаванага 
падыходу. Калі вучні ба чаць шчы-
расць педагога, адчуваюць, што 
ён не побач, а разам з імі, то з 
задавальненнем далучаюцца да 
работы. Урокі Алены Барысаў-
ны — гэта непасрэдны жывы ды-
ялог з чалавекам высокай культу-
ры і эрудыцыі. Быць рознабакова 
развітой асобай дапамагае і заха-
пленне педагога па-за работай. 
Вельмі любіць Алена Барысаўна 
падарожнічаць: наведала Італію, 
Аўстрыю, Фінляндыю, Чэхію.

— У час падарожжа не адпа-
чываеш, але потым год жывеш 
успамінамі, станоўчым эмацыя-
нальным зарадам. Кожны год на-

ведваю Вялікі Ноўгарад, дзе за-
сталася жыць сястра і сваякі, 
люб лю падарожнічаць па Расіі, — 
расказвае Алена Барысаўна.

Маючы працоўны стаж больш 
за 40 гадоў, педагог выразна ба-
чыць, як змянілася сучасная школа. 

— Не ўяўляю сябе ў іншай сфе-
ры, — гаворыць настаўніца. — У 
нашай рабоце ёсць многа плюсоў: 
заўсёды адчуваеш сябе маладой, 
чэрпаючы ад маладых духоўную 
моц і жыццёвы аптымізм, можна 
ўбачыць вынікі сваёй дзейнасці. 

Вучні Алены Барысаўны неад-
наразова станавіліся пераможца-
мі і прызёрамі алімпіяд, а потым 
на цэнтралізаваным тэсціраван-
ні паказвалі бліскучыя вынікі. Яшчэ 

зусім нядаўна Уладзіслаў Канец-
кі здаў ЦТ па англійскай мове на 
100 балаў. Да гэтага Улад рада-
ваў прызавымі месцамі на другім 
этапе рэспубліканскай алімпіяды, 
за  ўдзел у трэцім этапе ўзнагаро-
джаны граматай упраўлення аду-
кацыі Гродзенскага аблвыканкама. 

Не забываюць пра любімую 
настаўніцу і былыя вапускнікі. 
Напрыклад, Наталля Бутава, якая 
цяпер жыве ў Англіі, падтрымлі-
вае сувязь з Аленай  Барысаўнай, 
прысылае для вучняў літаратуру 
на англійскай мове, настольныя 
гульні, канцтавары.

Многа гадоў выкладаючы 
прадмет на павышаным узроўні, 
Алена Барысаўна ахвотна дзеліц-

ца вопытам з маладымі педаго-
гамі раёна, а таксама студэнта-
мі-практыкантамі педустаноў. 
Вылучаецца педагог і актыўнай 
грамадзянскай пазіцыяй. Мно-
га гадоў была старшынёй праф-
кама, кіраўніком школьных ме-
тадычных аб’яднанняў. За сваю 
працу не раз узнагароджвалася 
ганаровымі граматамі ўпраўлен-
ня адукацыі.  

Ірына ЦЮШКЕВІЧ,
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Гродзенскай вобласці.
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