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(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

— Ме ды я тар — ча ла век 

аба вяз ко ва з вы шэй шай аду-

ка цы яй, які прай шоў да дат ко-

вую спе цы яль ную пад рых тоў ку 

і атры маў па свед чан не ме ды я-

та ра Мі ніс тэр ства юс ты цыі Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь, — рас каз вае 

ме ды я тар, пе да гог Ка ця ры на 

МІ ХАЙ ЛА ВА. — Асноў ная за-

да ча ме ды я та ра — ар га ні за цыя 

пе ра моў, пад рых тоў ка да пе-

ра моў і іх пра вя дзен не. Ме дыя-

тар кі руе пра цэ сам кан флік ту 

і вы во дзіць яго ў пра дук цый-

нае рэ чы шча. Да нас час цей 

за ўсё лю дзі пры хо дзяць ужо 

во ра га мі, у іх на столь кі глы бо-

кі раз рыў, што яны не ба чаць 

вый сця. Але нам вя до мыя ўсе 

гэ тыя пра цэ сы, і ме ды я тар ста-

но віц ца част кай ра шэн ня, а не 

част кай кан флік ту.

— З які мі спрэч ка мі да вас 

звяр та юц ца час цей за ўсё?

— З ка мер цый ны мі спрэч-

ка мі, а гэ та не вы ка нан не 

да га во ра, спрэч кі па між за-

сна валь ні ка мі, кар па ра тыў-

ныя спрэч кі, — рас каз вае 

ме ды я тар, юрыст На тал ля 

ГАН ЧА РО ВА. — Звяр та юц ца і 

з гра ма дзян скі мі спрэч ка мі — 

гэ та, на прык лад, роз ныя су-

сед скія свар кі ці раз дзел спад-

чын ні ка мі до ма ўла дан ня. Але 

са мыя час тыя зва ро ты — кан-

флік ты пры па дзе ле ма ё мас ці 

ў вы пад ку ска са ван ня шлю бу, 

спрэч кі бы лых су жэн цаў аб 

удзе ле кож на га ў вы ха ван ні 

дзі ця ці, пы тан ні вы ез ду за мя-

жу дзя цей або з кім з баць коў 

ма лым пра во дзіць ка ні ку лы. 

Усе гэ тыя пы тан ні ў ме ды я цыі 

вы ра ша юц ца прос та, а па гад-

нен ні звы чай на лёг ка вы кон-

ва юц ца, та му што ба кі да маў-

ля юц ца доб ра ах вот на. Лю дзям 

не па трэб на звяр тац ца па пры-

му со вае вы ка нан не да моў ле-

нас цяў, ні ко му не да во дзіц ца 

аплач ваць ад мі ніст ра цый ныя 

штра фы за тое, што не здо леў 

свое ча со ва пе ра даць дзі ця ці. 

У нас та ко га ня ма, бо ба кі сы-

хо дзяц ца на тым гра фі ку, які 

за да валь няе ўсіх. На жаль, 

да нас пры хо дзяць ужо пас ля 

та го, як прай шлі агонь, ва ду і 

мед ныя тру бы. Толь кі по тым 

дзі вяц ца: аказ ва ец ца, ёсць 

маг чы масць да мо віц ца не ла-

ма ю чы коп' яў.

— Звы чай на да ме ды я та-

раў па ры звяр та юц ца пас ля 

ска са ван ня шлю бу ці пад час 

шлю ба раз вод на га пра цэ су?

— Тут роз ныя вы пад кі бы-

ва юць, — га во рыць ме ды я тар, 

псі хо лаг Але на ЛЯС НАЯ. — 

Бы вае, лю дзі на стро і лі ся на суд 

і пра ме ды я цыю не ве да юць. 

Ка лі да нас пры хо дзяць лю дзі 

да су да, то ім бы вае цяж ка да-

мо віц ца, бо кож ны пе ра ка на-

ны, што пе ра мо га ў су дзе за ім. 

У вы ні ку час та ад бы ва ец ца так, 

што абод ва ба кі пас ля су да і 

ста но вяц ца ўжо амаль смя рот-

ны мі во ра га мі, якім усё ж трэ-

ба вы хоў ваць агуль ных дзя цей. 

Ідуць да нас як да апош няй над-

зеі, хоць маг лі б па збег нуць су-

доў і но вых крыў даў.

— У су дзе бы лыя муж і жон-

ка зма га юц ца ад но з ад ным, — 

да дае ме ды я тар, юрыст Аляк-

сандр СА РО КІН. — У ме ды я цыі 

ж яны ста но вяц ца парт нё ра мі 

на шля ху вы ра шэн ня агуль най 

праб ле мы. Яны пры ма юць ра-

шэн не са мі, а ме ды я тар прос та 

да па ма гае ім знай сці агуль ную 

мо ву. Ка лі кан флікт моц ны, то 

мы згладж ва ем яго. Бы ва юць 

ва ры ян ты, ка лі лю дзі прос та 

фі зіч на не мо гуць ба чыць ад но 

ад на го, та ды пра цу ем па асоб-

ку, рас пра ца ва ныя да моў ле нас-

ці па сту по ва па раў ноў ва юц ца, 

уно сяц ца ка рэк ты вы, і толь кі 

пас ля гэ та га пад піс ва ец ца па-

гад нен не.

— Ка лі ка заць аб уста наў-

лен ні па рад ку зно сін баць-

коў з дзі цем, то час та бы лыя 

муж і жон ка, пры хо дзя чы да 

нас, вы лу ча юць толь кі па тра-

ба ван ні, — тлу ма чыць Але на 

Ляс ная. — Але ка лі па чы на еш 

за да ваць пы тан ні: ча му, на-

вош та, для ча го, то аказ ва ец-

ца, што ў аба іх ёсць агуль ны 

ін та рэс — лю боў да свай го 

дзі ця ці і страх яго стра ціць... 

У пра цэ се раз во ду баць кі час-

та «рвуць» сваё ўлас нае дзі ця 

на част кі, і ка лі ўда ец ца ім гэ-

та па ка заць, то яны звы чай на 

мя ня юць свой на строй і ро бяць 

не аб ход нае, каб дзі ця раз ві ва-

ла ся і ме ла зно сі ны з кож ным з 

іх. Ка неш не, ёсць і больш скла-

да ныя сі ту а цыі, ка лі за за ці каў-

ле нас цю мець зно сі ны з дзі цем 

ха ва ец ца жа дан не кант ра ля-

ваць бы ло га су жэн ца. Час та 

гэ та ад бы ва ец ца пад свя до ма. 

Мы пра га вор ва ем сі ту а цыю, і 

ча ла век ра зу мее, што, ня гле-

дзя чы на раз вод, у яго яшчэ 

не скон чы лі ся ад но сі ны. Так 

зда ра ец ца з людзь мі ня рэд ка, 

бо пры па да чы за явы на раз-

вод адзін бок звы чай на ўжо 

ўсё для ся бе вы ра шыў, а дру-

гі — не. Та му яны зна хо дзяц ца 

на роз ных ста ды ях ад пра цоў кі 

праб ле мы. І ка лі атрым лі ва ец-

ца іх пры вес ці да агуль на га ра-

зу мен ня, то да сяг нуць да моў-

ле нас цяў ста но віц ца пра сцей. 

Але бы ва юць і дзіў ныя сі ту а-

цыі. Па мя таю, як звяр ну лі ся да 

нас ма ла дыя су жэн цы пад час 

шлю ба раз вод на га пра цэ су, 

каб да мо віц ца, хто, як і ка лі бу-

дзе да гля даць дзі ця. Муж чы на 

ха цеў, каб іх агуль ны сын жыў 

з ім, бо ў яго бы лі ство ра ны 

для гэ та га ўсе ўмо вы і за раб-

ляў ён больш, чым жан чы на. 

Але жан чы на так са ма ха це ла, 

каб дзі ця жы ло з ёй, бо ма ло му 

бы ло ўся го тры з па ло вай га ды 

і яна ні чо га дрэн на га не зра бі-

ла, каб ў яе ада бра лі дзі ця. Мы 

та ды вы ра шы лі пра ца ваць над 

тым, каб час вы ха ван ня ма ло-

га быў па дзе ле ны хоць бы на-

па ло ву. Па куль пра ца ва лі, я 

ўсё ні як не маг ла зра зу мець, 

ча му яны раз вод зяц ца. Па мя-

таю, як здзіў ле на спы та ла: ня-

ўжо яны з-за дро бя зяў хо чуць 

ра зы сці ся. Мы ўсё ж да па маг лі 

ім па дзя ліць час на вы ха ван не 

дзі ця ці і ра зы шлі ся. А праз не-

ка то ры час яны па тэ ле фа на ва-

лі і па пра сі лі ў мя не кан так ты 

доб ра га ся мей на га псі хо ла га. 

Ве даю, што яны сыш лі ся і жы-

вуць ра зам.

— Да пус цім, баць кі да га-

ва ры лі ся. Але ж дзе ці вы-

рас та юць і мо гуць са мі па-

ру шыць баць коў скія да моў-

ле нас ці...

— У та кіх вы пад ках баць-

кам, ка неш не, лепш вы сту паць 

ад ным фрон там, — ад каз вае 

Ка ця ры на Мі хай ла ва. — Па мя-

таю па ру, якая за ста ла ся для 

мя не эта ло нам цы ві лі за ва нас-

ці. Гэ тыя лю дзі ўжо раз вя лі ся і 

жы лі па асоб ку. Час з дзі цем і 

мес ца жы хар ства бы лі раз мер-

ка ва ны. Але зда ры ла ся не ча ка-

нае для іх два нац ца ці га до вай 

дач кі: ма ці зноў па ка ха ла муж-

чы ну. Яны збі ра лі ся пе ра ехаць 

у но вы го рад. Дач ка па ба я ла-

ся пры знац ца ма ме, што хо ча 

за стац ца жыць з баць кам. Але 

ка лі дзяў чы на па еха ла на вы-

хад ныя да та ты, то прос та не 

вяр ну ла ся на зад да ма ці. Для 

жан чы ны гэ та быў шок. Яны з 

бы лым му жам, ка неш не, па-

сва ры лі ся і на ват за яву ў суд 

на пі са лі, але цвя ро зы ро зум 

пе ра мог, і яны прый шлі ў ме-

ды я цыю да маў ляц ца. Жан чы на 

ад чу ва ла ся бе вель мі раз губ-

ле най, ба я ла ся стра ціць ад но-

сі ны з дач кой. У баць кі ж бы лі 

ўсе ко зы ры — дач ка вы бра ла 

яго! Прын цып раў на праўя ме-

ды я цыі быў па ру ша ны. Але нам 

уда ло ся пад тры маць жан чы ну. 

У па гад нен ні вы зна ча ла ся не 

тое, як ма ці бу дзе мець зно сі ны 

з дач кой, а тое, як бу дзе мець 

з ёй зно сі ны кож ны з баць коў. 

Раз ва жа лі так: сён ня дзяў чын-

ка хо ча жыць з та там, а ў пе ра-

ход ным уз рос це па крыў дзіц ца 

на яго і па е дзе да ма мы. Муж-

чы на ра зу меў, што так мо жа 

зда рыц ца, і та му па га дзіў ся на 

больш спра вяд лі выя ўмо вы для 

ўсіх.

— А ці зда ра юц ца «пра-

ва лы», ка лі ме ды я цыя не 

атрым лі ва ец ца?

— Так, асаб лі ва ка лі адзін 

з ба коў вы ка рыс тоў вае ме-

ды я цыю як ма ні пу ля цыю, як 

жа дан не паў плы ваць на дру-

гі бок, — тлу ма чыць Але на 

Ляс ная. — Да нас звяр ну ла ся 

жан чы на, якая бы ла ў да во лі 

пра цяг лым кан флік це з бы-

лым му жам, яны ўжо на ват не 

раз маў ля лі. Яна ж ха це ла раз'-

ехац ца. Муж чы на зга дзіў ся на 

ме ды я цыю, але, як по тым ста-

ла зра зу ме ла, каб прос та па га-

ва рыць з ёй. Гэ та бы ла як раз 

тая сі ту а цыя, ка лі ў яго не скон-

чы лі ся ад но сі ны... Яшчэ да маў-

ляц ца не мо гуць ма ні пу ля та ры. 

Яны пры хо дзяць у ме ды я цыю, 

каб ад ста яць сваю па зі цыю, 

над ла маць і пры ціс нуць дру гі 

бок. Мне зда ец ца, што мно гія 

«ма ні пу ля та ры» прос та не ме лі 

до све ду цы ві лі за ва ных да моў-

ле нас цяў. Яны інакш і не ўме-

юць. Ім трэ ба прай сці ўсе су ды 

і ін стан цыі, прай граць, і толь кі 

та ды яны бу дуць га то выя чуць, 

ад кры ва цца ме ды я та ру і іс ці 

да маў ляц ца. Гэ та ўжо аса біс ты 

рост для ча ла ве ка... Не маг чы-

ма да маў ляц ца з ал ка го лі ка мі 

і нар ка ма на мі, та му што гэ тыя 

лю дзі не пры трым лі ва юц ца та-

го, аб чым да мо ві лі ся. Так са-

ма мы не пра цу ем з гвал там, 

ка лі адзін бок мо жа на ціс нуць 

на дру гі. Ме ды я цыя мае прын-

цып роў на сці, і ка лі мы ба чым, 

што адзін з ба коў зна хо дзіц ца 

ў су за леж ных ад но сі нах або ў 

ад но сі нах, дзе ад чу вае ся бе 

пры гне ча ным, то ме ды я цыю 

так са ма не пра во дзім.

— Як усё ж рас стац ца бы-

лым су жэн цам так, каб збе-

раг чы хоць б мі ні маль ныя 

цы ві лі за ва ныя ад но сі ны?

— Ка лі па ра ўза ем на вы-

ра шы ла ска са ваць шлюб, то 

са мае ра зум нае ра шэн не — 

склас ці пе рад па да чай за явы 

на раз вод шлюб ны кант ракт. 

Усё ў ім пра пі саць: з кім бу дуць 

жыць не паў на лет нія пас ля раз-

во ду, ка лі і як бу дуць су стра-

кац ца з ба бу ля мі і дзя ду ля мі з 

роз ных ба коў, які бу дзе па мер 

алі мен таў на ўтры ман не дзя-

цей і ка му што ады хо дзіць з 

ма ё мас ці. Пас ля раз во ду кант-

ракт ус ту піць у за кон ную сі лу.

Мы ра зу ме ем, што ка лі 

двое раз вод зяц ца, то агуль-

най мо вы па між імі прак тыч на 

ня ма. Та му дзяр жа ва за раз 

пад трым лі вае ме ды я тыў ную 

служ бу. Лю дзям у кан флік це 

не аб ход ны ква лі фі ка ва ныя пе-

ра га вор шчы кі, якія да па мо гуць 

тую агуль ную мо ву знай сці.

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

Зле ва на пра ва: Але на ЛЯС НАЯ, Ка ця ры на МІ ХАЙ ЛА ВА, 
Аляк сандр СА РО КІН, На тал ля ГАН ЧА РО ВА.

ДА ВАЙ ДА ВАЙ 
ДА МО ВІМ СЯДА МО ВІМ СЯ

Дзіцячая пляцоўкаДзіцячая пляцоўка

КРА І НА 
«ВО СЕНЬ»

Дзе ці з рай цэнт ра Ка рэ лі чы пра вя лі ў гэ-

тым не звы чай ным мяс тэч ку ўсе ка ні ку лы. 

У пра ек це «Ры жая во сень», які зла дзі лі ў 

азда раў лен чым ла ге ры «Ма лы шок», паў-

дзель ні ча лі вуч ні ка рэ ліц кай шко лы № 1.

За ты дзень бы лі тут і Дні ка зач ных пе ра ўтва-

рэн няў, ка лі дзят ва з су пра цоў ні ка мі Ка рэ ліц кай 

дзі ця чай біб лі я тэ кі раз ва жа ла, як змя ня ец ца пры-

ро да. І Дзень асен ня га на строю, пры све ча ны сяб-

роў ству, адзін ству і згур та ва нас ці. І Дні ўра джаю, 

гры боў і пту шак, што для ма лых ста лі са праўд най 

скар бон кай ве даў, кон кур саў ды спа бор ніц тваў.

Да дай це сю ды па хо ды ў кі но, гуль ні, тан цы, 

спе вы і каз кі на но вы лад... А яшчэ эк скур сію на 

льно за вод, дзе ма лым не толь кі па ка за лі са праўд-

ную вы твор часць, а і зла дзі лі май стар-клас па 

вы ра бе ля лек-абя рэ гаў з іль ну.

«АН ТЫ РЭ КЛА МА» 
СТА ЛА 

НАЙ ЛЕП ШАЙ
Пад та кой наз вай вы сту па ла ка ман да пе ра-

мож цаў ра ён на га эта пу аб лас но га фес ты ва-

лю КВЗ ся род школь ных ка ман даў, што на 

днях прай шоў у Аст раў цы.

Акра мя ка ман ды «Ан ты рэ кла ма» з гім на зіі 

№ 1, за зван не най леп шых пры ка ліс таў зма га лі-

ся «4 рэ гі ён» ся рэд няй шко лы № 1 і «Мі ні Лэ дзі» 

Вар нян ска га НПК (гэ та ка ман да бы ла цал кам 

дзя во чая). Ся рэд няя шко ла № 3, дзе прай шоў 

фес ты валь, па чу ла і па ба чы ла ня ма ла жар таў. 

Тут бы ла і мі ні я цю ра пра важ насць флі ке ра і не-

бяс пе ку тра піць да аст ра вец кіх мі лі цы я не раў. І за-

ма лёў ка пра баць ку, які пра вя раў улас ны дзён нік. 

І сцэ на, у якой ву чы лі шча пе ра тва ры ла ся ў шко лу 

ча раў ні коў Хог вартс...

Ар га ні за та ры ме ра пры ем ства на га да лі, што 

ў Клу бе вя сё лых і зна ход лі вых гу ля юць не дзе ля 

пе ра мо гі, а дзе ля ўлас на га за да валь нен ня.

ВУ ЧЫМ СЯ 
ДА БРЫ НІ

Паў дзель ні чаць у мі ні-каз ках, каб зра-

зу мець, што та кое да бры ня, за пра сі лі на 

днях дзе так з пе да га гіч на га комп лек су яс лі-

сад — ся рэд няя шко ла аг ра га рад ка Ба ру ны, 

што на Ашмян шчы не. У сель скім клу бе для 

ма лых ар га ні за ва лі му зыч на-за баў ляль ны 

ка лей да скоп «Доб рым быць зу сім-зу сім не 

прос та!»

Ма лыя аба ра ня лі мы ша ня ад яго ба бу лі, якая 

зла ва ла ся на ўну ка за раз бі ты ку бак і га ня ла ся 

за ім з ве ні кам. І вуч ні, і дзет са даў цы друж на 

ста я лі «сцен кай» і тлу ма чы лі, што мы ша ня зра-

бі ла гэ та не на ўмыс на, — і пе ра ка на лі ба бу лю! 

На ра дас цях яна пра па на ва ла ўсім ра зам згу ляць 

у «Хус цін кі» і «Кош кі-мыш кі». Дзе ці да па маг лі і 

тыг ра ня ці, якое тра пі ла ў паст ку, за што ўдзяч ны 

«па ла са цік» ра зам з пеў ні кам так са ма за пра сі лі 

ма лых па гу ляць.

А вось вы зна чыць сло ва мі, што та кое да бры ня, 

ака за ла ся не так прос та. Агуль ны мі на ма ган ня мі 

дзят ва вы свет лі ла, што гэ та жа дан не ра біць ін-

шым пры ем на, пры но сіць ім ра дасць, быць цяр-

пі мы мі і спа гад лі вы мі, спа чу ваць лю дзям. Пе ра-

да ючы адзін ад на му ца цач нае мяк кае сэр цай ка, 

дзет кі ка за лі і доб рыя сло вы.

І спра ві лі ся з гэ тай за да чай, сэр цай ка не па-

ра ні ла ся і не раз бі ла ся, ад нак усе зра зу ме лі, што 

доб рым быць зу сім-зу сім не прос та, але ж да бры ні 

мож на і трэ ба ву чыц ца, каб свет стаў леп шы.

Падрыхтавала Іры на СІ ДА РОК.


