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Та ям ні цы ду шыТа ям ні цы ду шы

Шчас лі выя, за да во ле ныя жыц цём лю-
дзі да псі хо ла га не хо дзяць — у спе-
цы я ліс таў гэ тай пра фе сіі пры ня та шу-
каць да па мо гі, ка лі неш та зда ры ла ся. 
Ар се ній ДЖА НА ШЫА, спе цы я ліст па 
ме ды я цыі, стар шы вы клад чык ка фед-
ры псі ха ло гіі Ма гі лёў ска га дзяр жаў на-
га ўні вер сі тэ та імя А.А. Ку ля шо ва і ад-
на ча со ва стар шы вы клад чык ка фед-
ры тэ о рыі пра ва, кі ра ван ня і псі ха ло гіі 
Ра сій ска га дзяр жаў на га са цы яль на га 
ўні вер сі тэ та (РДСУ) вы ву чае, ча му і як 
уз ні ка юць кан флік ты і — са мае га лоў-
нае — як іх вы ра шаць.

По зірк ста рон ня га ча ла ве ка
— Як вы прый шлі ў пра фе сію?
— Ад ной чы ўба чыў аб' яву: у шко ле пра цуе 

гур ток па псі ха ло гіі. На за ня тках на стаў ні ца 
тлу ма чы ла асноў ныя па няц ці дыс цып лі ны, 
пра па ноў ва ла вуч ням тэс ты, а по тым скла-
да ла рэ ка мен да цыі для кож на га. Так што я ў 
стар шых кла сах ка рэк та ваў улас ны эма цы-
я наль ны стан (бо не бы вае пад лет ка зу сім 
без праб лем) і ста ра ўся зра зу мець учын кі 
ін шых лю дзей, якія мя не акру жа лі. На огул, 
ёсць та кі жарт, што псі хо лаг най перш хо ча 
ра за брац ца ў са бе.

— Але ва шай пер шай спе цы яль нас цю 
ста ла пе да го гі ка...

— У пе да га гіч ным ка ле джы ву чыў ся па 
спе цы яль нас ці «да школь нае вы ха ван не», 
по тым па сту піў ва ўні вер сі тэт на фа куль тэт 
пе да го гі кі і псі ха ло гіі дзя цін ства. Поў ны па-
ва рот да псі ха ло гіі ад быў ся ў ас пі ран ту ры. 
Вы клад чык па ра іў на пі саць ра бо ту пра са-
ма вы ха ван не ў пад лет ка вым уз рос це. Так і 
за цяг ну ла ў на ву ку.

— Вы пра боў ва е це ней кія пры ёмы ра-
бо ты на са бе?

— Ра ды каль ных экс пе ры мен таў не ста віў, 
але вы пра ца ваў «по зірк ста рон ня га ча ла ве-

ка». Гэ та ка лі дум кі не прос та плы вуць мі ма, 
як кад ры ў кі но, а ты мо жаш іх вы лу чаць і да-
зна вац ца пра пры чы ны, ма ты вы ней ка га на-
строю. На прык лад, я ма гу па ся род спрэч кі як 
бы «вый сці з ся бе» і кан струк тыў на аца ніць сі-
ту а цыю. Ка лі ба чу, што іду на кан флікт, та кая 
рэ флек сія да па ма гае су ці шыць эма цый ную 
бу ру і не на га ва рыць ліш ня га. Да рэ чы, сла ву-
ты ме тад «да лі чы да дзе ся ці, а по тым га ва ры» 
на са мрэч пра цуе. Ка лі ча ла ве ку хо піць сі лы 
во лі вы тры маць паў зу, гэ та мо жа вы ра та ваць 
сі ту а цыю. У той жа час не ма гу ска заць, што 
дзя ку ю чы пра фе сіі з май го жыц ця знік лі су-
пя рэч нас ці ў ста сун ках з людзь мі.

Пра што спра ча лі ся — 
за бы лі ся

— Што за праб ле мы вы ра шае псі хо лаг-
ме ды я тар?

— Спрэч ныя мо ман ты ўзні ка юць на пра цы, 
до ма, у шко ле, з сяб ра мі... За да ча псі хо ла-
га на се ан се ме ды я цыі — даць вы ка зац ца і 
пры гэ тым са чыць, каб усё не ска ці ла ся да 
аб ві на ва чан няў. У Ра сій скім са цы яль ным уні-
вер сі тэ це я чы таю лек цыі пра ін дуст ры яль-
ныя кан флік ты і фі ла со фію кан флік ту і мі ру. 
У МДУ ра зам са сту дэнц кай на ву ко ва-праб-
лем най гру пай вы ву ча ем тэ а рэ тыч ныя пы-
тан ні і зай ма ем ся прак ты кай. У асноў ным 

рэ гу лю ем ста сун кі па між пад лет ка мі і баць-
ка мі, на стаў ні ка мі, ад на клас ні ка мі. Бы вае, 
ус кры ва ем за ста рэ лыя кан флік ты, ка лі ва ро-
жасць па між дзець мі ёсць, а пры чы ну спрэ чак 
ба кі за доў гім ча сам па спе лі за быц ца. У та кіх 
вы пад ках пра ца ваць больш скла да на, бо ўсе 
крыўд ныя сло вы, зня ва гі за ста юц ца ў свя-
до мас ці, і нейт ра лі за ваць та кі псі ха ла гіч ны 
аса дак цяж ка. Яшчэ я зай ма ю ся ў ла ба ра то-
рыі ме ды я цыі і прак тыч най кан флік та ло гіі ў 
РДСУ — там бяс плат на пра вод зяць се ан сы 
ме ды я цыі не толь кі для школь ні каў, а для 
кож на га, хто па жа дае.

— Ці на клад вае пра фе сія ад бі так на ва-
шы ста сун кі з людзь мі? Мо жа це «вы клю-
чыць» у са бе на ву коў ца, ка лі раз маў ля е це 
з сяб ра мі?

— «Ад су нуць» псі хо ла га не ўда ец ца, усё 
роў на ней кая част ка свя до мас ці пра цяг вае 
пра ца ваць пэў ным чы нам: кант ра ля ваць эмо-
цыі, на зі раць за па во дзі на мі лю дзей, ана лі-
за ваць... У той жа час ін ды ві ду аль насць ча-
ла ве ка на клад вае свой ад бі так на псі хо ла-
га, не маг чы ма быць цал кам нейт раль ным і 
не за леж ным ад аб ста він спе цы я ліс там без 
улас на га «я». Так што ста ра юся кі ра вац ца 
пра фе сій най і ма раль най эты кай. Я не ста ну 
вы ка рыс тоў ваць свае ве ды, каб ма ні пу ліра-
ваць ін шым ча ла ве кам, а вось па збег нуць 
спрэч кі са зна ё мым ці зра біць доб рае ўра-
жан не на дзяў чы ну — ча му б і не?

«Ванд рую 
з ад кры ты мі ва чы ма»

— Вы з дзя цін ства ма ры лі пра ванд-
роў кі...

— Так, з ма лен ства за хап ляў ся геа гра фі-
яй. Ця пер па да рож ні чаю як па пра цы, так і для 
ся бе. Па бы ваў у Із ра і лі, ЗША, Кі таі, Літ ве, Чэ-
хіі, Шве цыі. Ка лі га ва рыць пра пра фе сій ныя 

ві зі ты, то ста ра юся пры во зіць ка рыс ныя ма-
тэ ры я лы: но выя ідэі, кні гі. На ста жы роў цы па 
ме ды я цыі ў ЗША тры га ды на зад па зна ё міў ся 
з пра фе са рам Уні вер сі тэ та Кэмп бе ла Фрэн-
кам Лэй ні, які прак ты куе ме та ды ся мей най 
ме ды я цыі ў Паў ноч най Ка ра лі не. Су стрэ ча 
да ла доб ры плён, пра фе сар дру гі год пры яз-
джае ў Мінск і Ма гі лёў, чы тае лек цыі і пра во-
дзіць се мі на ры для на шых сту дэн таў.

— На што вы звяр та е це ўва гу у но вых 
мяс ці нах?

— Мне па да ба ец ца ванд ра ваць з «ад-
кры ты мі ва чы ма» і га тоў нас цю ўспры маць 
но вы во пыт. Ці ка ва да знац ца ню ан сы бы ту, 
асаб лі вас ці ўза е ма дзе ян ня па між людзь мі. 
На прык лад, той жа ры ту ал су стрэ чы гас цей 
ад роз ні ва ец ца ў роз ных куль ту рах. Так, у 
аме ры кан цаў ёсць пра ві ла «да па ма жы са бе 
сам». Ка лі госць, што прый шоў у дом да гас-
па да ра, чуе гэ тую фра зу, то ён атрым лі вае 
да звол па час та вац ца са ма стой на: ад крыць 
ха ла дзіль нік, зра біць са бе бу тэрб род, за ва-
рыць ка вы... У нас жа пры ня та, каб гас па дар 
час та ваў гос ця, і ка лі апош ні сам па ле зе ў 
ха ла дзіль нік, то гэ та рас цэ ніц ца, ба дай, як 
на хаб ства. Ка лі на ша дэ ле га цыя пры яз джа ла 
ў Аме ры ку, для тых, хто яе су стра каў, пра вя-
лі ін струк таж, як вес ці ся бе з прад стаў ні ка мі 
сла вян скіх куль тур. Маў ляў, у нас тра ды цый-
на пер шы раз ад маў ля юц ца ад па час тун ку, і 
гас цей трэ ба аба вяз ко ва за пра сіць да ста ла 
не каль кі ра зоў. Смеш на, але мы са праў ды 
са ро ме лі ся і ад маў ля лі ся на ват ад ка вы.

— Ці спра ба ва лі пад ла дзіц ца пад псі ха-
ла гіч ны на строй жы ха роў ін шых кра ін?

— Не, ку ды больш ці ка ва на зі раць, каб по-
тым склас ці ней кае аса біс тае ўра жан не. На-
прык лад, ві зіт у Шве цыю за пом ніў ся два іс тым 
ха рак та рам яе на сель ні каў. На са мрэч шве-
ды — вель мі та ле рант ныя, уваж лі выя лю дзі, 
яны абач лі ва ста вяц ца да чу жых ін та рэ саў. 
Але ад на ча со ва яны мо гуць пад ацца за кры-
ты мі і не кан такт ны мі, бо, як мне ўяў ля ец ца, 
для іх куль ту ры ха рак тэр на ха ваць эмо цыі. 
Аль бо но вы ча ла век не ві та ец ца з пры сут ны-
мі, ка лі за хо дзіць у па кой. І гэ та нар маль на, 
бо лю дзі там па глыб ле ны ў ся бе.

Раг не да ЮР ГЕЛЬ. yurgel@zvіazda.by

Мінск — Ма гі лёў — Мінск.

У ПО ШУ КАХ ГАР МО НІІ

Ся мей ны па труль пра ва па рад ку

ПСІ ХО ЛАГ 
ПРА «ВЫ ХАД З СЯ БЕ» 

І ЎМЕН НЕ ГА ВА РЫЦЬ І СЛУ ХАЦЬ

«Бы вае, ус кры ва ем за ста рэ лыя 
кан флік ты, ка лі ва ро жасць па між 
дзець мі ёсць, а пры чы ну спрэ чак ба кі 
за доў гім ча сам па спе лі за быц ца».

«Я не ста ну вы ка рыс тоў ваць свае 
ве ды, каб ма ні пу ля ваць ін шым 
ча ла ве кам, а вось па збег нуць спрэч кі 
са зна ё мым ці зра біць доб рае ўра жан не 
на дзяў чы ну — ча му б і не?»

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

Ва ўзво дзе яна так са ма на не да-
хоп ува гі не скар дзіц ца. У дзяў чы ны 
ў муж чын скім ка лек ты ве, як ні кру ці, 
ро ля асаб лі вая. Тым больш, ка лі по-
бач служ бу ня се муж.

— Анд рэй ска рыў мя не сва ёй 
ра шу час цю, — рас каз вае пра ад-
но сі ны з су жэн цам Ва лян ці на. — Ён 
вель мі хут ка ба наль нае «ві таю, як 
спра вы?» за мя ніў на спат кан не. 
І час для гэ та га, трэ ба пры знац ца, 
вы браў уда лы: мой дзень на ра джэн-
ня. Ве да е це, спа чат ку не як ба я ла-
ся, што ад но сі ны мо гуць на шко дзіць 
служ бе, але по тым зра зу ме ла, што 
ўсё гэ та не да рэ чныя стэ рэа ты пы.

Ва ля і Анд рэй па жа ні лі ся ў сту-
дзе ні. Ка ле гі і род ныя да вы ба ру 
па ры па ста ві лі ся доб ра. І, як вы-
свет лі ла ся з ча сам, плю сы ў та ко га 
шлю бу ёсць.

КРА КА ДЗІ ЛА ВЫЯ 
СЛЁ ЗЫ «КЛІЕНТАЎ»

Анд рэй тра піў на служ бу ў мі-
лі цыю два га ды та му пас ля ар міі, 
Ва лян ці на прый шла на год паз ней. 
Абод ва скон чы лі кур сы пры Цэнт ры 
па вы шэн ня ква лі фі ка цыі кі ру ю чых 
ра бот ні каў і спе цы я ліс таў МУС.

— Па спе цы яль нас ці я ін жы нер-
тэх но лаг, але мя не больш служ ба 
ў мі лі цыі пры цяг ва ла. Дзядзь ка-мі-
лі цы я нер, да рэ чы, доў га ад гэ тай 
за ду мы ад га вор ваў. Маў ляў, ве даю, 
што ка жу. Хлеб ня лёг кі, та му жан-
чы не ле пей ін шую спра ву па шу каць. 
Што з гэ тых гу та рак у вы ні ку атры-
ма ла ся, ба чы це ця пер са мі, — усмі-
ха ю чы ся, згад вае Ва лян ці на.

Ма ла дыя ка жуць, што роз ні цы, з 
кім па тру ля ваць у па ры, ня ма. Ка лі 
іх ста вяць ра зам — доб ра, па асоб-
ку — так са ма не бя да. Адзі нае, вы-
хад ныя ім ста ра юц ца да ваць у ад ны 
і тыя ж дні: па ра лю біць ез дзіць у 
Лу ні нец на ма лую ра дзі му Ва лі. Анд-
рэй жа — мін ча нін.

— У нас уво гу ле ва ўзво дзе ўсё не-
як вель мі па-люд ску. Да кож на га мож-
на звяр нуц ца па па ра ду ці пад каз ку, 
пры чым як у служ бо вых, так і ў аса біс-
тых пы тан нях, — да дае Анд рэй.

Ва ля і Анд рэй «сваю тэ ры то-
рыю» ве да юць доб ра. Мі лі цы я не-
ры ка жуць, што ра ён да во лі ці хі і 
па ста ян ных «клі ен таў» у іх ня шмат. 
Пер шыя і апош нія за на шу ня доў-
гую з фо та ка рэс пан дэн там зме ну 
па ру шаль ні кі гра мад ска га па рад ку 
ча ка лі нас на лаў цы ка ля пад' ез да 
пя ці па вяр хо ва га до ма. Муж чы на га-
доў трыц ца ці са лод ка спаў на ка ле-
нях сва ёй спа да рож ні цы ў чыр во най 
курт цы.

— Па ва жа ны, пра чы на ем ся, — 
звяр нуў ся да ад па чы валь ні ка Анд-
рэй.

— Са ша, Са ша, — пад ха пі ла ся і 
па ча ла ту заць свай го сяб ра жан чы-
на. — Уста вай хут чэй.

— Дзе пра жы ва еце? — за пы та-
ла Ва ля.

— У су сед нім до ме.
— Ча му спі це тут?
— Вой, у ква тэ ры яму дрэн на, 

«пе ра браў» тро хі, з кім не бы вае?! 
Мы ж пер шы раз, больш та ко га не 
паў то рыц ца. Ужо сы хо дзім.

Ва ля ка жа, што за год служ бы 
пе ра ста ла ве рыць у кра ка дзі ла выя 
слё зы. Так, ёсць лю дзі, якія са праў-
ды спра бу юць жыць па-но ва му, але 
іх ня шмат. Час цей за ўсё, ка лі па-
паў ся адзін раз, бу дзе і дру гі.

— У на шай пра цы да кож на га 
свой па ды ход па трэб ны, — тлу ма-
чыць Анд рэй. — З кімсь ці трэ ба га-
ва рыць мяк чэй, з не кім больш стро-
га. Адзін пры мае ў ро лі су раз моў цы 
толь кі дзяў чы ну, дру гі «рас крые ду-
шу» вы ключ на хлоп цу.

Пра тое, што «не ма ла дым і зя лё-
ным іх жыц цю ву чыць», мі лі цы я не ры 
чу юць у свой ад рас час та. Але па-
ра на ву чы ла ся на та кія вы каз ван ні 
«за кры ваць ву шы» і... ра біць сваю 
спра ву.

МІ НІ-МУХ ТАР 
І РА МАН ТЫ КА

— Пад час пад рых тоў кі да 
вя сел ля зра зу ме лі, коль кі ў 
ча ла ве ка ёсць ча су, ка лі яму 
са праў ды штось ці па трэб на! 
І ні я кая пра ца, стом ле насць 
ці дрэн ны на строй не мо гуць 
тут быць апраў дан ня мі. У нас 
з Анд рэ ем пас ля дзя жур ства 
дзень толь кі па чы на ец ца! — 
дзе ліц ца Ва ля.

У воль ны ад служ бы час 
сям'я гу ляе па го ра дзе, гля-
дзіць філь мы, дрэ сі руе са-
ба ку. Да рэ чы, ка лісь ці Ва ля 
ма ры ла пра ца ваць у мі лі цыі 
ме на ві та з бра та мі на шы мі 
мен шы мі.

— Ві даць, се ры я ла пра Мух та ра 
на гля дзе ла ся, — ка мен туе дзяў чы-
на. — Але ні чо га, бу ду са сва ім шпі-
цам зай мац ца. Да служ бы ў мі лі цыі 
яму да лё ка, але на ро лю мі ні-Мух та-
ра па ды дзе.

Па ра лі чыць, што служ ба ў мі лі цыі 
ро біць ча ла ве ка больш сур' ёз ным і ад-
каз ным. Ад каз ным не толь кі за ся бе і 
свае ўчын кі, але і за тых, хто по бач.

Хут ка Анд рэя пе ра вя дуць у аў та-
па труль, Ва лі ж аду ка цыя да зва ляе 
ма рыць аб афі цэр скім зван ні. «Бу-
дзе маг чы масць мной хоць на пра цы 
ка ман да ваць», — жар туе Анд рэй.

Хло пец да дае, што ра зам слу-
жыць вель мі зруч на і вы гад на (для 
яго дык дак лад на).

— Ну вось уя ві це, як жон ка мо-
жа па пра кнуць, што мы ні ку ды не 
хо дзім? А ні як! Столь кі кі ла мет раў 

за дзя жур ства «на ва роч ва ем»! Сён-
ня — адзін марш рут, заўт ра — ін шы! 
Ра ман ты ка! — смя ец ца Анд рэй.

Як сцвяр джае па ра, ся мей ныя 
пы тан ні на служ бе яны не аб мяр коў-
ва юць, а пра цу не ня суць да до му. 
Уся му сваё мес ца і свой час. Уво-
гу ле, ма ла дыя лю дзі не ра зу ме юць, 
ад куль уз ні ка юць па доб ныя пы тан-
ні, і ча му іх шлю бу ўдзя ля ец ца та кая 
ўва га. Маў ляў, усё як ва ўсіх.

Ра зы тры я пра сі ла ў ма іх су раз-
моў цаў да зво лу стаць па між імі, каб 
дык та фон змог якас на за пі саць усё, 
што яны рас каз ва лі. Але Ва ля і Анд-
рэй зноў і зноў аказ ва лі ся по бач ад-
но з ад ным, а я зай ма ла сваё мес ца 
збо ку і лю ба ва ла ся тым, як год на 
ня се служ бу ма ла дая сям'я Бач ко.

Ка ця ры на АСМЫ КО ВІЧ.
asmykovіch@zvіazda.by

«Ва лі аду ка цыя да зва ляе 
ма рыць аб афі цэр скім зван ні. 
«Бу дзе маг чы масць мной хоць 
на пра цы ка ман да ваць».

Фо
 та

 С
яр

 ге
я Н

І К
А Н

О В
І Ч

А.


