
(Заканчэнне. 

Пачатак 

на 1-й стар. «ЧЗ».)

Не зва жа ю чы на сім-

па тыю, пер шыя паў го да 

яны на ват і не ду ма лі пра 

ра ман тыч ныя ста сун кі, 

толь кі сяб ра ва лі. Але ка лі 

лепш да ве да лі ся ад но пра 

ад на го, зра зу ме лі, што па-

асоб ку ўжо не мо гуць.

— Ма ша та ды ўжо ву-

чы ла ся ў Мін ску, та му я 

пры яз джаў да яе як ма га 

час цей, — ка жа Сяр гей. — 

Ха це ла ся быць заў сё ды 

по бач, але ка лі ты зна хо дзіш ся на 

ад лег лас ці 350 кі ла мет раў, зра біць 

гэ та ня прос та.

— За тое ця пер амаль кож ны 

дзень ра зам, і гэ та пры ем на, — да-

дае жон ка. — Бы вае, што су стра-

ка ем ся з сяб ра мі, але на са мрэч 

мы вель мі да маш нія: ка лі-не ка лі 

вый дзем уве ча ры ў парк або па-

ся дзім у ка вяр ні.

Ма ша пры зна ец ца, што пас ля 

трох з па ло вай га доў ста сун каў з 

Сяр ге ем дум кі пра за муж жа за-

крад ва лі ся ўсё час цей, але хлоп цу 

яна іх не агуч ва ла. Ад нак та му і не 

трэ ба бы ло: ён зра біў сюр прыз ка-

ха най ле тась у лю тым, а вя сел ле 

прай шло ў лі пе ні.

— У нас не бы ло жа дан ня ар-

га ні за ваць свя та, каб хтось ці яго 

аца ніў. Мы ха це лі ўра чыс тасць 

ме на ві та для нас два іх. Гас цей не 

бы ло, не ка то рыя сва я кі на ват не 

ве да лі пра гэ тую па дзею.

Ма ша ў ІT-сфе ры толь кі год, 

да та го за кон чы ла Лінг віс тыч ны 

ўні вер сі тэт, але пас ля за ха це ла 

па спра ба ваць неш та зу сім ін шае. 

Пра та кі вы бар не шка дуе, бо лі-

чыць, што ве ды, якія яна атры ма ла 

ра ней, вель мі па трэб ныя для раз-

віц ця ў но вым кі рун ку.

— Спа чат ку для мя не гэ та бы-

ло штось ці не зра зу ме лае, не звы-

чай нае. Але з да па мо гай Сяр гея 

на ву чан не пай шло ляг чэй. Ця пер 

я ўжо доб ра ары ен ту ю ся ў бу ду-

чай пра фе сіі. Раз мер ка ван не ча-

кае нас абод вух. Мы рых ту ем ся 

да яго, шу ка ем мес цы ў роз ных 

кам па ні ях. Дак лад на ве да ем, што 

за ста нем ся ў Мін ску, бо тут перс-

пек тыў больш. Ад ным сло вам, яно 

нас не пу жае, — усмі ха ец ца су раз-

моў ні ца.

Да рэ чы, Сяр гей за кон чыў шко-

лу з за ла тым ме да лём, ды і ця пер 

ву чыц ца на «вы дат на».

— Мя не да гэ та га ні хто не пры-

му шае. Вы клад чы кі ста вяц ца да 

нас з па ва гай, да юць ве ды, якія 

дак лад на спат рэ бяц ца ў бу ду чы-

ні. На сён няшні дзень мая мэ та — 

тра піць у Парк вы со кіх тэх на ло гій 

або за рэ ка мен да ваць ся бе ў пас-

пя хо вай ІT-кам па ніі.

...У па коі ма ла дой па-

ры вель мі ўтуль на, шмат 

су мес ных фо та здым каў, 

рас піс ных кар цін і пры го-

жа рас стаў ле ных руч ных 

вы ра баў...

— Гэ та ўсё мая Ма рый-

ка, яна лю біць ства раць 

неш та ці ка вае, а так са ма 

фа та гра фа вац ца. Шчы-

ра ка жу чы, я не ама тар, 

ад нак дзе ля яе га то вы 

па цяр пець, — усмі ха ец ца 

Сяр гей. — Уво гу ле мы імк-

нём ся ад но ад на му да па-

ма гаць у хат ніх спра вах, 

аба вяз кі дзе лім па роў ну. Ра зам га-

ту ем, хоць ра біць гэ та ў ін тэр на це 

не вель мі зруч на, бо тут ма лень кая 

кух ня. Спа дзя ю ся, што ка лі ў нас 

з'я віц ца асоб нае жыл лё, Ма ша бу-

дзе ра да ваць мя не кож ны дзень 

но вай стра вай, — па гля да ю чы на 

жон ку, ці то жар там, ці то ўсур' ёз, 

ка жа хло пец.

Жыць у ін тэр на це сту дэнц кай 

сям'і па да ба ец ца. Ёсць усё не аб-

ход нае, ды і пла цяць за яго на-

шмат менш, чым і цяпер каш ту юць 

арэнд ныя ква тэ ры. Ка на ва ла вы 

ка жуць, што бюд жэт у іх агуль ны, 

але кож ны мае свае гро шы на не-

вя лі кія рас хо ды.

— Мы ж не здар ма пра гра міс-

ты. Усё пад ліч ва ем, але толь кі для 

та го, каб ра цы я наль на раз мер ка-

ваць па куп кі. Сты пен дыя ў нас 

амаль ад ноль ка вая. Да па ма гае 

тое, што мы не вель мі лю бім шо-

пінг, аб наў ля ем гар дэ роб толь кі па 

не аб ход нас ці, — рас каз вае хло пец 

і да дае: — Ка лі я жыў у ін тэр на-

це адзін, жыц цё бы ло звы чай нае, 

раз ме ра нае. А ка лі з'я ві ла ся Ма-

ша, зра зу ме ла, па ча лі ся і пэў ныя 

аба вяз кі. Але мя не гэ та не на пруж-

вае, так на ват ці ка вей.

— Пяць га доў да за муж жа я 

жы ла ў цёт кі і хат ні мі кло па та мі 

не бы ла аб ця жа ра ная. А ця пер 

усё гэ та да вя ло ся ад чуць на са-

бе. На прык лад, ра ней не ўме ла 

ва рыць су пы, але ця пер, зда ец-

ца, атрым лі ва ец ца, — пры зна ец-

ца дзяў чы на.

— Яны вель мі смач ныя! — па-

цвяр джае сло вы жон кі Сяр гей. — 

Па каш та ваць сён ня не змо жа це, 

але па вер це на сло ва.

Па ра лі чыць, што для за ха ван ня 

гар мо ніі ў ста сун ках трэ ба прос та 

ка хаць ад но ад на го і не да ваць на-

го ды для рэў нас ці. Су жэн цы так са-

ма ўпэў не ныя, што не вя лі кая роз-

ні ца ва ўзрос це — не пе ра шко да 

для ства рэн ня сям'і.

— Мая цёт ка ста рэй шая за 

свай го му жа, — ка жа Сяр гей.

— А ў мя не ма ма — за та ту, — 

пра цяг вае Ма ша. — І я ста рэй шая 

за Ся ро жу на тры га ды, не ба чу ў 

гэ тым праб ле мы.

— Ха рак та ры ў нас роз ныя: 

я больш ра цы я наль на да ўся го 

па ды хо джу, — пры зна ец ца хло-

пец, — а Ма ша ра ман тыч ная на-

ту ра. Ёй па да ба юц ца сюр пры зы і 

мі лыя па да рун кі.

— У вас ёсць су мес ная ма ра на 

най блі жэй шую бу ду чы ню?

— Так вый шла, што мы да-

гэ туль не з'ез дзі лі ў вя сель нае 

па да рож жа. Не ха па ла ча су, ды 

і сту дэн там ня лёг ка на ка піць на 

доб ры ад па чы нак. Муж вель мі хо-

ча па ба чыць цу ды све ту, а мне не 

прын цы по ва: люб лю прос та зна ё-

міц ца з куль ту ра мі роз ных кра ін, 

лю ба вац ца ар хі тэк ту рай. Хоць не, 

ёсць асаб лі вае мес ца для мя не — 

га тыч ны са бор у Кёль не. Ён прос-

та за ча роў вае! — шчы ра апа вя-

дае Ма ша і моц на тры мае за ру ку 

свай го Ся ро жу...

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.
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— Псі ха ла гіч ная служ ба 

БДУ — шы ро кае по ле для 

дзей нас ці псі хо ла га, — ка жа 

спе цы я ліст. — Тут я ма гу вы-

ка рыс тоў ваць роз ныя ме то-

ды кі ў ра бо це, бо з'яў ля ю ся 

так са ма і сер ты фі ка ва ным 

арт-тэ ра пеў там. Арт-тэ ра пія 

(ад анг лій ска га аrt — «мас-

тац тва» + тэ ра пія) — кі ру нак 

у псі ха тэ ра піі і псі ха ла гіч най 

ка рэк цыі, ён за сна ва ны на 

вы ка ры стан ні для тэ ра піі 

мас тац тва і твор час ці.

У сце нах уні вер сі тэ та ар-

га ні зоў ва юц ца роз ныя фэс-

ты, гру па выя су стрэ чы. Ёсць 

та кая прак ты ка: сту дэн ты 

на ву чаль ных груп мо гуць 

за каз ваць трэ нінг на пэў ную 

тэ му — ма ты ва цыя, ра бо та 

з пра крас ты на цы яй (ад клад-

ван не за дан няў і аба вяз каў 

на по тым), тайм-ме недж-

мент (эфек тыў нае пла на-

ван не ра бо ча га ча су).

— У апош нія га ды ра дуе 

тэн дэн цыя знік нен ня стыг-

ма ты за цыі ва кол тых, хто 

звяр та ец ца да псі хо ла гаў. 

Пры хо дзя чы на гру па выя 

за ня ткі, сту дэн ты да мя не 

ўсё час цей звяр та юц ца ў 

пры сут нас ці сва іх ад на груп-

ні каў. Ці ка вяц ца, як мож на 

за пі сац ца на пры ём. Так што 

ра бо ты ў псі хо ла гаў ця пер 

да во лі шмат, і па роз ных кі-

рун ках, — рас каз вае Юлія.

Па слу гі аб са лют на бяс-

плат ныя і кан фі дэн цы яль-

ныя. Сту дэнт мо жа прый сці 

з лю бой праб ле май, і яна не 

вый дзе за ме жы ка бі не та, 

ка лі гэ та не па гра жае жыц-

цю клі ен та або на ва коль ным. 

Але важ на ра зу мець, што 

псі ха ла гіч ная служ ба БДУ — 

гэ та ўсё ж та кі кан суль та ван-

не, а не тэ ра пія, вы ра шэн-

не кан крэт най праб ле мы 

за ка рот кі пра ме жак ча су. 

А тэ ра пія — гэ та пра цяглы 

і працаём кі пра цэс, ка лі 

праб ле ма сур'ёз ная і зна хо-

дзіц ца глы бо ка ўнут ры.

Для вы ра шэн ня пэў най 

за да чы звы чай на ха пае 

5-10 су стрэч, мак сі мум 15. 

Але ка лі сту дэнт, які звяр-

нуў ся, не ад чу вае пра грэ су, 

то гэ та пад ста ва звяр нуц ца 

да псі ха тэ ра пеў та. Псі ха ла-

гіч ная служ ба БДУ цес на 

су пра цоў ні чае з 33-й сту-

дэнц кай па лі клі ні кай, дзе 

аказ ва ец ца та кая да па мо-

га. Ля чэн не пры зна ча ец ца 

як ме ды ка мен тоз нае, так і 

без фар ма ка ла гіч ных срод-

каў. У за леж нас ці ад глы бі ні 

праб ле мы тэ ра пія мо жа доў-

жыц ца ад не каль кіх ме ся цаў 

да не каль кіх га доў.

— Ра бо та са сту дэн та мі 

час цей за ўсё звя за на з тэ-

май пры няц ця ся бе. Ва кол 

су час на га ча ла ве ка іс нуе 

ве лі зар нае ін фар ма цый нае 

по ле. Ка лі зна хо дзіш ся ў ім 

бес пе ра пын на, унут ра ны 

пер фек цы я нізм пе ра рас тае 

ў жа дан не ства рыць з ся-

бе ідэа льны воб раз. Вель-

мі час та да нас пры хо дзяць 

дзяў ча ты з рас строй ства мі 

хар чо вых па во дзін, та кі мі 

як ана рэк сія, бу лі мія. Ін шыя 

звяр та юц ца з праб ле ма мі, 

звя за ны мі з аса біс ты мі ад-

но сі на мі: з баць ка мі, з ад на-

год ка мі, з каханым. Мно гія 

пры хо дзяць са скар га мі на 

ад сут насць ма ты ва цыі або 

не рэа лі за ва ныя ам бі цыі, — 

пра цяг вае пе да гог-псі хо-

лаг.

— На па лі цах кніж ных 

крам у апош нія га ды з'я ві-

ла ся вель мі шмат псі ха ла-

гіч най лі та ра ту ры на кшталт 

«Мас тац тва па фі гіз му», 

«Мас тац тва да мі на ваць», 

«Як стаць па спя хо вым». 

Ці мож на да вя раць ёй?

— Спа дзя вац ца на тое, 

што, пра чы таў шы кні гу «Як 

стаць па спя хо вым», вы ад ра-

зу пад ні ме це ся па кар' ер най 

лес ві цы і пач ня це за раб ляць 

міль ё ны, — дак лад на не вар-

та. Ад нак мож на сме ла зай-

маць па зі цыю да след чы ка і 

ана лі за ваць, на коль кі да па-

ма га юць або не да па ма га-

юць гэ тыя кні гі ў той час, ка-

лі вы зай ма е це ся рэ аль най 

дзей нас цю, пра цу е це над са-

бой. Па куль не пач ня це дзей-

ні чаць, ні я кая лі та ра ту ра не 

да па мо жа, — да во дзіць су-

раз моў ні ца. — Я час та чую 

фра зу «Ні ко лі не поз на па да-

рыць са бе шчас лі вае дзя цін-

ства». І са праў ды, з да па мо-

гай тэ ра піі мож на спра віц ца з 

траў ма мі, атры ма ны мі ў дзя-

цін стве, па кі нуць у мі ну лым 

мно гія не пры ем ныя па дзеі і 

жыць да лей.

Па лі на ПРА КА ПЕ НЯ, 

сту дэнт ка ІІ кур са 

фа куль тэ та 

жур на ліс ты кі БДУ.

ПРЫ НЯЦЬ СЯ БЕ СА МО ГА
У гэ тым сту дэн там да па ма гае псі ха ла гіч ная служ ба БДУ

Да лоў стэ рэа ты пыДа лоў стэ рэа ты пы

Су час ны свет час та пры му шае 

лю дзей на дзя ваць мас кі. Ка заць 

пра свае са праўд ныя па чуц ці 

ста но віц ца со рам на і ня ём ка, а спро ба 

па дзя ліц ца пе ра жы ван ня мі мо жа 

скон чыц ца аб ві на вач ван нем у «ныц ці». 

Але з праб ле ма мі су ты ка юц ца ўсе, 

і гэ та нар маль на. Хтось ці не ўпэў не ны 

ў сва іх сі лах, а нех та па ку туе 

ад не па ра зу мен ня з бо ку бліз кіх... 

І са мае га лоў нае ў та кіх сі ту а цы ях — 

пры слу хац ца да ся бе. Ка лі ад чу ва е це, 

што не мо жа це са ма стой на спра віц ца 

з цяж кас ця мі, то не вар та са ро мец ца 

звяр нуц ца да спе цы я ліс та. Да па мо гу 

сту дэн там Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 

ўні вер сі тэ та ў вы ра шэн ні гэ тых 

пы тан няў аказ вае псі ха ла гіч ная 

служ ба БДУ. На ша су раз моў ні ца — 

пе да гог-псі хо лаг Юлія ЯЦ КЕ ВІЧ — 

вы пуск ні ца фа куль тэ та 

са цы я куль тур ных ка му ні ка цый БДУ 

па спе цы яль нас ці «псі ха ло гія, 

вы кла дан не псі ха ло гіі». Скон чы ла 

ма гіст ра ту ру та го ж фа куль тэ та 

і вось ужо ка ля пя ці га доў да па ма гае 

сту дэн там спраў ляц ца са скла да ны мі 

жыц цё вы мі сі ту а цы я мі.

Кні гі, якія Юлія па ра і ла 
для чы тан ня:

1. «Рэ цэпт шчас ця. Пры май це ся бе тры ра зы на 

дзень». Аў тар — Ка ця ры на Сі гі та ва.

2. «Па ра дак на ра джэн ня». Аў тар — Аль фрэд Ад лер.

3. Се рыя «Слу хай сваё це ла». «Пяць траў маў, якія пе-

ра шка джа юць быць са мім са бой». Аў тар — Ліз Бур бо.

4. «Ва раж ба на рэ аль нас ці. Аз бу ка арт-тэ ра піі». 

Аўтар — Ган на Яфім кі на.

5. «Ін ту і тыў нае хар ча ван не». Аў тар — Свят ла на Брон-

ні ка ва.

«Мы імк нём ся 
ад но ад на му да па ма гаць 
у хат ніх спра вах, 
аба вяз кі дзе лім па роў ну».

«Мы ж не здар ма 
пра гра міс ты. Усё пад ліч ва ем, 
але толь кі для та го, каб 
ра цы я наль на раз мер ка ваць 
па куп кі».

Ка лі на ду шы рай, ін тэр на там не пу жай


