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ВАКОЛ НАС 5 сакавіка 2020 г.

Агрэ сія — з'я ва 

не пры ем ная, больш 

за тое — яна па ло хае 

і бян тэ жыць, асаб лі ва 

ка лі яе пра явы мы 

ба чым у дзе цях. Баць кі 

з гэтай праблемай 

су ты ка юц ца на роз ных 

эта пах, і ад на спра ва, 

ка лі гэ та ад бы ва ец ца 

до ма, а ін шая, ка лі 

ў дзі ця чым ка лек ты ве. 

Дзе тут мя жа па між 

нор май і не бяс пе кай 

і як пе ра жыць пе ры я ды 

эма цы я наль ных 

ус плёс каў?

КРЫК 
АБ ДА ПА МО ЗЕ

Не за ўва жыць дзі ця, у па во-

дзі нах яко га пра яў ля ец ца агрэ-

сія, да во лі скла да на: ма лое 

можа гру біяніць, біць баць коў 

аль бо ін шых дзя цей, кі даць і ла-

маць свае цац кі, кры чаць. Та кія 

па во дзі ны дзі ця ці — праб ле ма 

як для баць коў, так і для вы ха-

ва це ляў, на стаў ні каў, дзі ця ча-

га ка лек ты ву, які яно на вед вае. 

Таму спа чат ку вар та ра за брац-

ца ў пры чы нах сі ту а цыі, а по тым 

ужо вы пра цоў ваць ал га рытм 

дзе ян няў па яе вы ра шэн ні.

— Па мя таю той пе ры яд, ка-

лі сын па чаў на вед ваць дзі ця чы 

са док: усё б ні чо га, але пе рыя -

дыч на на эмо цы ях ён па ды хо-

дзіў і імк нуў ся ўда рыць мя не то 

па га ла ве, то па на зе. Аль бо 

рас кід ваў свае ма шын кі і воп-

рат ку па ўсім па коі, калі я клі ка-

ла яго мыць ру кі і вя чэ раць, — 

дзя лі ла ся са мной сяб роў ка. — 

Я спіс ва ла ўсё на стом ле насць і 

адап та цыю, але ра зу ме ла, што, 

маг чы ма, яму вар та па піць ней-

кія ві та мі ны для су па ка ен ня нер-

во вай сіс тэ мы і трапіць на кан-

суль та цыю да спе цы я ліс та.

Па мер ка ван нях псі хо ла гаў, 

час та агрэ сіў ныя па во дзі ны 

дзі ця ці свед чаць пра імк нен не 

«ска заць» баць кам, што яму 

па трэб ныя ра зу мен не, пя шчо-

та і лю боў. Праз агрэ сію ваш 

сын ці дач ка мо гуць паказваць 

свой унут ра ны дыс кам форт, 

дзе ёсць та кія ад чу ван ні, быц-

цам ця бе ад ры ну лі ці за бы лі ся 

пра тваё іс на ван не. Каб звяр-

нуць на ся бе ўва гу та ты ці ма-

мы, сва іх сяб роў, дзі ця га то вае 

зра біць што за ўгод на, на ват 

па во дзіць ся бе агрэ сіў на. Пры 

гэ тым дзе ці не заў сё ды ра зу-

ме юць і ўме юць ацэнь ваць свае 

эмо цыі і іх на ступ ствы.

Вар та ад зна чыць, што агрэ-

сія мае роз ныя пра явы: вер-

баль ная (як пра ві ла, гэ та раз-

мо ва на па вы ша ных та нах, 

крык, па гро зы), фі зіч ная (ка лі 

мае мес ца фі зіч нае ўздзе ян-

не на ін ша га — уку сы, біц цё, 

пры чы нен не шко ды чу жой ма-

ё мас ці), пра мая (на кі ра ва на на 

ней кі кан крэт ны аб' ект) і ўскос-

ная (дзе дзі ця па во дзіць ся бе 

пра ва ка цый на, на смі ха ец ца), 

а так са ма аў та агрэ сія (пра яў ля-

ец ца праз пры чы нен не шко ды 

са мо му са бе — дзі ця вы дзі рае 

ва ла сы, вей кі, гры зе па зног ці 

і ін шае).

Да вай це раз бя ром ся, на якія 

мо ман ты баць кам вар та звяр-

таць ува гу, каб сі ту а цыя не ме ла 

не па жа да ных на ступ стваў: дзі-

ця не мо жа кант ра ля ваць свае 

сло вы, дзе ян ні, эмо цыі; мэ та-

на кі ра ва на ўсту пае ў спрэч кі з 

ад на год ка мі і да рос лы мі, сва-

рыц ца; псуе цац кі ці ней кія ін-

шыя рэ чы — як свае, так і ін-

шых дзя цей; па ру шае пра ві лы і 

не рэ агуе на за ўва гі; не за бы вае 

крыў ды і імк нец ца ад помс ціць у 

ад каз; не імк нец ца пры зна ваць 

свае па мыл кі, а пе ра кла дае ві-

ну на ін шых, апраўд ва ю чы ся бе. 

Але нель га мер ка ваць толь кі па 

пра яў лен ні агрэ сіў нас ці ў па во-

дзі нах, не аб ход на раз гля даць 

сі ту а цыю комп лекс на. Вар та 

ўліч ваць і та кі мо мант, як уз рост 

дзі ця ці, та му што ў за леж нас ці 

ад гэ та га мя ня юц ца і пры чы ны.

На прык лад, для ма лых да-

школь на га ўзрос ту ха рак тэр-

ная не па слух мя насць. І ка лі іх 

не спра вяд лі ва ка ра юць аль бо 

аб ра жа юць, то зла вац ца ў ад-

каз аль бо агрэ сіў на ся бе па во-

дзіць — цал кам за ка на мер ная 

рэ ак цыя. Ад нак, ка лі сі ту а цыя 

доў жыц ца пра цяг лы час, вар та 

пры маць ме ры.

Школь ні кі мо гуць пра яў ляць 

агрэ сію з мэ тай аба ра ніць свае 

ін та рэ сы. Час цей за ўсё тут пры-

сут ні чае вер баль ная фор ма (аб-

ра зы, ла ян ка). У пад лет ка вым 

уз рос це та кія па во дзі ны з'яў ля-

юц ца свай го ро ду па ве дам лен-

нем для на ва коль на га све ту: 

«Я да рос лы і ма гу са бе гэ та да-

зво ліць». Та кая ма дэль час цей 

за ўсё ха рак тэр на для лі да раў 

аль бо аў тсай да раў, бо агрэ сія ў 

да дзе ны пе ры яд мае цес ную су-

вязь з на ладж ван нем кан так таў 

з ад на год ка мі.

ДЗЕЙ НІ ЧА ЕМ 
НА АПЯ РЭ ДЖАН НЕ

Ся род пры чын, якія пры во-

дзяць да агрэ сіў най рэ ак цыі дзі-

ця ці, мо гуць быць на ступ ныя.

Сям'я. Ка лі ма ці і баць ка 

вель мі бур на, эма цы я наль на 

вы ра ша юць праб ле мы ва ўлас-

ных уза е ма ад но сі нах. Та ды дзі-

ця, на зі ра ю чы па ста ян на аль-

бо пе ры я дыч на та кі сцэ на рый, 

і са мо па чы нае паў та раць яго ў 

ад но сі нах з баць ка мі, з ін шы мі 

дзець мі.

Па ру шэн не аса біс тых ме-

жаў дзі ця ці і не па ва га да яго. 

Ка лі да рос лыя, асаб лі ва баць-

кі, да зва ля юць са бе аб ра жаць, 

пры ні жаць ма ло га, гэ та так са ма 

мо жа мець сур' ёз ныя на ступ-

ствы ў вы гля дзе за камп лек-

са ва нас ці і агрэ сіў нас ці з бо ку 

дзі ця ці.

Ніз кая са ма ацэн ка. З да па-

мо гай агрэ сіі ма лое ні бы кам-

пен суе сваю ня ўпэў не насць у 

са бе, аба ра ня ю чы ся ад «маг чы-

май не бяс пе кі», што мо жа ўзнік-

нуць з бо ку ад на го дак, баць коў 

ці ін шых да рос лых.

Гі пер апе ка аль бо ад сут-

насць кант ро лю ў вы ха ван ні. 

Гэ та так са ма мо жа стаць пад ста-

вай для ўзнік нен ня агрэ сіў нас ці 

ў па во дзі нах. Бо праз мер ны 

кант роль дзі ця ці аль бо ўво гу ле 

ад сут насць ра мак да зво ле на га 

вы клі ка юць у яго тры во гу, страх, 

а ў вы ні ку пра тэст су праць та ко-

га ста ну рэ чаў, які і пра яў ля ец ца 

ў агрэ сіў най фор ме.

Быць леп шым ці быць як 

усе. Час та жа дан не быць леп-

шым ся род ад на го дак пад штур-

хоў вае да пра яў лен ня агрэ сіі. 

Тым больш што ёсць без ліч су-

час ных мульт філь маў, кам п'ю-

тар ных гуль няў, дзе ге роі, не-

за леж на ад та го, ста ноў чыя яны 

ці ад моў ныя, прак ты ку юць сі ла-

вое ўмя шан не дзе ля да сяг нен ня 

сва іх мэ т. І ка лі да рос лы ча ла век 

здоль ны раз гле дзець тут «край-

нія ме ры», то дзі ця мо жа прос та 

ка пі ра ваць «ме тад», каб по тым 

ска рыс тац ца ім пры вы ра шэн ні 

лю бо га пы тан ня. А там не вы-

клю ча на, што і ў сва ёй кам па ніі 

та кім чы нам зда бу дзеш бо нус-

ныя ба лы. Аль бо ад ва рот ная 

сі ту а цыя, ка лі, каб не быць «бе-

лай ва ро най», дзе ці пры ма юць 

па зі цыю і пе рай ма юць стыль 

па во дзін лі да раў, кла са. Ад нак 

бы вае, што пры чы ны агрэ сіў ных 

но так у па во дзі нах дзе так «ля-

жаць» зу сім на па верх ні — яны 

ста мі лі ся, а мо жа на ват пе ра елі 

ша ка ла ду ці ім дыс кам форт на 

ад тэм пе ра ту ры па вет ра, уз роў-

ню шу му і ін шага.

КА ЛІ ПА ТРЭБ НЫ 
СПЕ ЦЫ Я ЛІСТ

— Вар та раз мя жоў ваць агрэ-

сію і агрэ сіў насць. Агрэ сія — гэ-

та ра за вая рэ ак цыя на неш та, 

а вось агрэ сіў насць ужо хут чэй 

ры са ха рак та ру. Ад нак час та да-

дзе ныя па няц ці блы та юць, а па-

глыб ляц ца па чы на юць толь кі та-

ды, ка лі не мо гуць вы ра шыць 

праб ле му са ма стой на, — ад зна-

чае псі хо лаг Мінск ага га рад-

ско га цэнт ра са цы яль на га 

аб слу гоў ван ня сям'і і дзя цей 

Воль га ВА РАНЬ КО. — Па во-

дзіць дзі ця ся бе агрэ сіў на аль-

бо не — вель мі ін ды ві ду аль ная 

сі ту а цыя. Ка лі мы га во рым пра 

па та ло гію, то час та та эпі зо даў 

агрэ сіў ных па во дзін мо жа быць 

і не каль кі ра зоў на дзень. Вар та 

ана лі за ваць кан крэт ныя пра явы 

і сі ту а цыі, бо перш за ўсё важ-

на знай сці пры чы ну та кіх па во-

дзін.

Да рэ чы, на яў насць агрэ сіі ў 

па во дзі нах дзя цей мо жа быць 

аб умоў ле на і, на прык лад, скла-

да най ця жар нас цю і ро да мі. Ка-

лі та кія мо ман ты ме лі мес ца ў 

гіс то рыі кан крэт на га па цы ен та, 

то іх псі хо лаг на кан суль та цыі 

так са ма ўліч вае. Бо та кі до-

свед можа аказ ваць уплыў на 

раз віц цё эма цы я наль най сфе-

ры дзі ця ці. І тут са мае важ нае, 

каб ма лое рас ло ў кам форт ных 

і спры яль ных умо вах.

Спе цы я ліст ад зна чае, што ў 

по шу ку ад ка зу на пы тан не — 

ка лі трэ ба звяр тац ца да псі хо ла-

га — важ на аба пі рац ца на свае 

ад чу ван ні і сва іх дзя цей: на коль-

кі кам форт на ці дыс кам форт на 

вам у да дзе ных аб ста ві нах. Ка лі 

баць кам уда ец ца па тлу ма чыць 

дзі ця ці, што ад бы ва ец ца з ім і як 

ся бе вар та па во дзіць, ка лі са мі 

ма ма і та та ўме юць «эка ла гіч на» 

вы каз ваць улас ныя эмо цыі, то 

вя лі кая ве ра год насць пе ра жыць 

та кія пе ры я ды без умя шан ня ін-

шых. Але ча сам не бу дзе ліш нім 

звяр нуць ува гу на сі ту а цыю з 

дзі цем, толь кі ра біць гэ та трэ ба 

вель мі да лі кат на.

Уво гу ле, па ход да псі хо ла-

га — гэ та раз мо ва не пра ля-

чэн не, а пра маг чы масць нар-

ма лі за ваць эма цы я наль ны стан 

дзі ця ці, да па маг чы яму і са бе 

атры маць пад трым ку ў скла-

да ны пе ры яд. Ка лі ж ха пае сіл 

спраў ляц ца з сі ту а цы яй са ма-

стой на, то ў на шым ар се на ле 

заў сё ды ёсць шэ раг пры ёмаў. 

Па-пер шае, ні што не спра цуе 

лепш, чым улас ны прык лад, як 

спраў ляц ца з эмо цы я мі. Па-дру-

гое, імк ні це ся мі ні мі за ваць усе 

тыя фак та ры, якія пра ва ку юць 

пра явы агрэ сіі (кан флік ты, тэ-

ле ві зар, кам п'ю тар ныя гуль ні 

і ін шае). Па-трэ цяе, знай дзі-

це кам форт ны для ўсіх спо саб 

вы каз ваць не га тыў ныя эмо цыі 

(праз гуль ні, роз ныя ві ды арт-

тэ ра піі — ма ля ван не ці леп ку, 

мож на, на прык лад, рваць па пе-

ру). Га лоў нае, заў сё ды за ста-

вай це ся на ба ку свай го дзі ця ці і 

пра яў ляй це па ва гу і лю боў, які-

мі б ні бы лі аб ста ві ны.

Але на ДРАП КО.

Жа но чая спра ваЖа но чая спра ва

Сме ласць 
пад ма ца ва ла ся 

ве да мі
Прад пры маль ні цы з усёй Бе ла ру сі 

су стрэ лі ся ў Мін ску, каб па шы рыць 

ве ды па фі нан са вай пісь мен нас ці і 

рас пра цоў цы ўлас на га імі джу пад-

час аду ка цый на га ін тэн сі ву «Я Са-

ма Фэст». Та кі па да ру нак атры ма лі 

бе ла рус кі на пя рэ дад ні між на род на-

га жа но ча га дня ад пра ек та ПРА АН, 

Мін э ка но мі кі Бе ла ру сі «Ма лыя га-

ра ды» пры фі нан са вай пад трым цы 

Ра сій скай Фе дэ ра цыі і кам па ніі Vіsа.

Рэа лі за цыя пра гра мы пад трым кі жа но-

ча га біз не су «Я са ма» па ча ла ся во сен ню 

мі ну ла га го да. За ча ты ры ме ся цы ар га ні-

за та ры пра вя лі пяць бяс плат ных біз нес-

школ у Мін ску, Ма гі лё ве, Ві цеб ску, Гор ках 

і По лац ку. Удзел у іх пры ня лі ка ля 350 жан-

чын з 25 га ра доў Бе ла ру сі. Пра вя дзен не 

«Я Са ма Фэст» у Мін ску ста ла за ключ ным 

і са мым маш таб ным ме ра пры ем ствам пра-

гра мы.

На фес ты валь за пра сі лі прад пры маль-

ніц, якія толь кі па ча лі пра ца ваць, а так са ма 

тых, хто ўжо мае за пля чы ма во пыт ства-

рэн ня сва ёй спра вы. На пра ця гу ўся го дня 

на ме ра пры ем стве ад на ча со ва пра ца ва лі 

тры пля цоў кі, пра гра ма якіх бы ла скла-

дзе на та кім чы нам, каб кож ная ўдзель ні ца 

змаг ла атры маць ка рыс ную для ся бе ін-

фар ма цыю. Так, на га лоў най сцэ не прай-

шла се рыя май стар-кла саў ад экс пер таў 

у роз ных сфе рах біз не су. Кож ны блок быў 

на кі ра ва ны на раз віц цё прак тыч ных на вы-

каў, а так са ма на пе ра адо лен не бар' е раў і 

ўнут ра ных стэ рэа ты паў, з які мі час цей за 

ўсё су ты ка юц ца жан чы ны, што ад ва жы лі ся 

на ства рэн не ўлас най кам па ніі.

Як па ка за лі вы ні кі да сле да ван ня, пра-

ве дзе на га ў мі ну лым го дзе ПРА АН су мес-

на з гру пай па пры мя нен ні па во дзін скіх 

ме та даў, ад на з асноў ных пры чын, па якіх 

жан чы ны ў Бе ла ру сі не ад кры ва юць сваю 

спра ву, — ня ўпэў не насць у сва іх сі лах і 

не да хоп ма ты ва цыі.

— Мы па ча лі рэа лі за цыю пра гра мы 

«Я са ма», каб да па маг чы жан чы нам усвя-

до міць па мыл ко васць унут ра ных пе ра ка-

нан няў, якія пе ра шка джа юць ім зра біць 

пер шыя кро кі ў біз не се, — га во рыць кіраў-

нік пра ек та «Ма лыя га ра ды» Ма ры на 

КА ЛІ НОЎ СКАЯ. — Па вы ні ках ме ра пры-

ем стваў, якія прай шлі ў рам ках пра гра-

мы, мы ўба чы лі, што для мно гіх жан чын 

атры ман не ма ты ва цыі і на тхнен ня не аб-

ход на гэ так жа, як і атры ман не ве даў пра 

прад пры маль ніц тва. Пры скла дан ні пра-

гра мы фес ты ва лю мы ўліч ва лі вод гу кі і 

за пы ты ўдзель ніц біз нес-школ, каб час на 

на ву чан ні прай шоў для ўсіх мак сі маль на 

эфек тыў на.

Па сло вах ар га ні за та раў, на паў нен не 

ме ра пры ем ства ад роз ні ва ла ся ад пра гра-

мы пра ве дзе ных біз нес-школ. Асноў ны 

ак цэнт быў зроб ле ны на раз віц цё прак-

тыч ных на вы каў, не аб ход ных на па чат ку 

ства рэн ня свай го біз не су.

Пад час фес ты ва лю ўдзель ні цы ме лі 

маг чы масць пра пра ца ваць свае біз нес-ідэі 

і на ват знай сці парт нё раў для іх рэа лі за цыі. 

Прай шоў ха ка тон для жан чын, дзе во пыт-

ныя мен та ры да па маг лі прад пры маль ні цам 

па-но ва му зір нуць на свае ідэі і ства рыць 

для іх пра цоў ныя пла ны па да лей шай рэа-

лі за цыі.

— Мы ба чым, што до ля ма ло га і ся рэд-

ня га прад пры маль ніц тва ў эка но мі ках кра ін 

па ста ян на рас це, — ад зна чы ла рэ гі я наль-

ны ме не джар Vіsа ў Бе ла ру сі, Укра і не 

і Мал до ве Свят ла на ЧЫР ВА. — Ма лы і 

ся рэд ні біз нес ства раюць но выя кірункі, 

пра цоў ныя мес цы і з'яў ля юц ца буй ным 

укла даль ні кам у ВУП. Пад трым ка ма ло га 

і ся рэд ня га прад пры маль ніц тва ўва хо дзіць 

у лік пры яры тэт ных за дач раз віц ця ай чын-

на га біз не су. Пры да па мо зе на ша га парт-

нёр ства з ПРА АН мы ра ды са дзей ні чаць 

раз віц цю гэ та га перс пек тыў на га кірунку 

ў Бе ла ру сі.

На тал ля ТАЛІВІНСКАЯ.

Ся мей ная псі ха ло гіяСя мей ная псі ха ло гія

МА ЛЫЯ 
ДЫ... АГРЭ СІЎ НЫЯ
Што ха ва ец ца за не ты по вы мі па во дзі на мі дзя цей

Па мер ка ван нях псі хо ла гаў, 
час та агрэ сіў ныя па во дзі ны 
дзі ця ці свед чаць пра яго 
імк нен не «ска заць» 
баць кам, што яму 
па трэб ныя ра зу мен не, 
пя шчо та і лю боў.
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