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Да па мо гуць 
са цы яль ныя філь тры

— Вір ту аль ны свет на столь кі 

па шы рае гра ні цы ўяў ных маг чы-

мас цяў, што яны па чы на юць ужо 

ме жа ваць з усё да зво ле нас цю. Не 

дзіў на, што асаб лі ва пры ваб ны гэ-

ты свет для ма ла дых лю дзей: ён 

за хоп лі вае іх на столь кі, што на бы-

вае фор му хва ра ві тай за леж нас ці. 

Пры чым раз мо ва ідзе ўжо не прос-

та пра бес ка рыс насць вір ту аль ных 

за баў, а пра па гро зу — ду хоў ную, 

фі зіч ную і на ват псі хіч ную, — па-

пя рэдж вае епіс кап Ба ры саў скі і 

Мар' і на гор скі ВЕ НІ Я МІН. — Каб 

ра за брац ца, ча го больш у ін фа ка-

му ні ка цый ных тэх на ло гі ях — шко-

ды ці ка рыс ці — трэ ба па ды сці да 

гэ тай праб ле мы са све та по гляд-

ных па зі цый. Дзя ку ю чы ін тэр нэ ту 

лю дзі хут чэй ад гу ка юц ца на за клі кі 

пра да па мо гу, хут чэй рас паў сюдж-

ва ец ца са цы яль на важ ная ін фар-

ма цыя. Ёсць па ста ян ны до ступ і 

да цар коў ных ін фар ма цый ных рэ-

сур саў.

Кам п'ю та ры да па ма га юць і ў 

ву чо бе, і ў за сва ен ні пра фе сій, і 

ў ра бо це. Ад нак і там, і там па-

тра бу юц ца якас ці, якія не на бы-

ва юц ца з да па мо гай тэх на ло гій, 

на прык лад цярп лі васць, мэ та на-

кі ра ва насць, па ва га і лю боў да 

бліж ня га, га тоў насць прый сці на 

да па мо гу. Не су мнен на, што све-

та по гляд лю дзей змя ня ец ца ў 

кан крэт ныя гіс та рыч ныя эпо хі. 

Ха рак тэр най ры сай ін фар ма цый-

най эпо хі з'яў ля ец ца імк лі вае рас-

паў сюдж ван не ін фар ма цыі, якая 

ўплы вае на эка на міч ную, па лі тыч-

ную і са цы яль на-куль тур ную сі туа-

цыю як у асоб на ўзя тым рэ гі ё не, 

так і ў све це. Для аба зна чэн ня 

но ва га ты пу све та по гля ду з'я віў-

ся тэр мін «ін фар ма цый ны»: яго 

ад мет ныя ры сы — уклю ча насць у 

ін фар ма цый нае ася род дзе, сі ту а-

цый насць атры ма най ін фар ма цыі 

і па сіў насць яе спа жы ван ня. Ча-

ла век аказ ва ец ца не ў рэ аль ным 

све це, а ў све це ін фар ма цыі пра 

рэ аль ны свет. У та кіх умо вах усё 

боль шую ак ту аль насць на бы вае 

кры тыч нае стаў лен не не толь кі да 

спа жы ван ня, але і да по шу ку ін-

фар ма цыі. У ін фар ма цый ным гра-

мад стве ча ла век пе ра гру жа ец ца 

ін фар ма цы яй, стам ля ец ца ад па-

то ку на він, пры гня та ец ца на вяз лі-

вай рэ кла май.

Ад чу ва ю чы адзі но ту, юна кі і 

дзяў ча ты шу ка юць ста сун каў у са-

цы яль ных сет ках, дзе ўсе кан так ты 

зво дзяц ца да пе ра сыл кі тэкс та вых 

па ве дам лен няў, час та на штуч ным 

слэн гу, а эмо цыі пры сут ні ча юць 

толь кі ў вы гля дзе смай лі каў. Сён-

ня мы на зі ра ем імк нен не лю дзей 

пе ра ўтва рыць свет і па да гнаць яго 

пад ся бе. Гэ тым зай ма ец ца па ка-

лен не Z.

У ін фар ма цый ную эпо ху 

ма раль ныя ары ен ці ры ста-

лі раз мы тыя, не вы раз ныя і 

не аба вяз ко выя. Між ін шым, 

у лю бую гіс та рыч ную эпо ху 

з лю бым уз роў нем тэх ніч-

на га раз віц ця ча ла век за-

ста ец ца тым жа са мым — 

з усі мі сва і мі сла бас ця мі, 

су мнен ня мі і на дзея мі.

«Ці па ру шае ма раль ныя нор мы 

гу лец, які ў кам п'ю тар най гуль ні 

за бі вае вір ту аль ных во ра гаў і за-

хоп лі вае чу жую ма ё масць? Ці той, 

хто ана нім на рас паў сюдж вае не-

праў дзі вую ін фар ма цыю? — за дае 

зу сім не ры та рыч нае пы тан не пра-

асвя шчэн ны Ве ні я мін. — Усё ад бы-

ва ец ца быц цам бы ў вір ту аль ным 

све це... Я лі чу, што ён па ру шае не 

толь кі хрыс ці ян скія за па ве дзі, але і 

ба за выя этыч ныя нор мы. Па сту по ва 

жыц цё за паў ня ец ца гуль нёй, пе ра-

ўтва ра ец ца ў гуль ню... Раз віц цё ін-

фар ма цый ных тэх на ло гій на цэ ле на 

на тое, каб зра біць жыц цё ча ла ве ка 

больш лёг кім, гар ма ніч ным, ці ка-

вым, але ў се ці ве по бач мо жа зна-

хо дзіц ца як па зі тыў ная ін фар ма цыя, 

якая ня се ста ноў чыя эмо цыі, так і 

ін фар ма цыя, якая на но сіць шко ду. 

Са цы яль нае зло імк нец ца ся бе рэ-

кла ма ваць, вы стаў ляць на па каз...»

На дум ку прад стаў ні ка Царк вы, 

ак ту аль най за да чай ста но віц ца 

раз віц цё срод каў бяс пе кі ін фар-

ма цый най куль ту ры. «Са цы яль ныя 

пра грам ныя філь тры змаг лі б за-

сце раг чы ка рыс таль ні каў ад уз-

дзе ян ня шкод ных ві ру саў, як аба-

ра ня юць тэх ні ку роз ныя ан ты ві-

рус ныя пра гра мы, — пад крэс лі вае 

ён. — Хрыс ці ян скі све та по гляд мо-

жа па слу жыць на дзей най апо рай 

у сцвяр джэн ні та кіх каш тоў нас цяў, 

якія б са дзей ні ча лі вы ха ван ню іму-

ні тэ ту да раз бу раль на га ўплы ву 

ўсё да зво ле нас ці ў ін фар ма цый най 

пра сто ры».

Стра ча нае 
па ка лен не?

— По шук но вых фор маў ма-

раль на га рэ гу ля ван ня з'яў ля ец ца 

ўмо вай вы жы ван ня су час най цы ві-

лі за цыі, — упэў не на за гад чык ка-

фед ры фі ла со фіі БДУ ІР, кан ды-

дат фі ла соф скіх на вук, да цэнт 

Га лі на МА ЛЫ ХІ НА. — Гэ та за да ча 

ў су час ным све це ўскла да ец ца ў 

пер шую чар гу на на цы я наль ныя 

сіс тэ мы аду ка цыі, якія зна хо дзяц-

ца ў пра мой за леж нас ці ад ста ну 

і за пы таў эка но мі кі, па лі тыч ных і 

куль тур ных ары ен та цый, уз роў ню 

тэх на ло гій і са цы яль ных ча кан няў. 

Уні вер сі тэт аба вя за ны кла па ціц ца 

аб пад рых тоў цы «шмат мер ных» 

спе цы я ліс таў з фун да мен таль най і 

сіс тэ ма тыч най аду ка цы яй, за клад-

ваць тры ва лы пад му рак не толь кі 

для бу ду чай пра фе сій най дзей нас-

ці, але і фар мі ра ваць све та по гляд, 

ства раць сіс тэ му каш тоў нас цяў. 

Інакш ка жу чы, на ву чан не сту дэн-

таў ва ўні вер сі тэ це не па він на зво-

дзіц ца да вуз ка пра фе сій най аду-

ка цыі. Для та го каб стаць год ным 

гра ма дзя ні нам сва ёй кра і ны, ад-

ных тэ а рэ тыч ных ве даў не да стат-

ко ва. «Каб жыць муд ра, ад на го ро-

зу му ма ла» — ка заў Фё дар Да ста-

еў скі. Важ на, каб ве ды злу ча лі ся з 

во пы там, тра ды цы я мі, куль ту рай 

свай го на ро да і пе ра ўтва ра лі ся ў 

пе ра ка нан ні, фар мі ра ва лі пэў ны 

са цы яль ны ідэ ал.

На коль кі вы шэй шая шко ла 

з гэ ты мі за да ча мі спраў ля ец ца, 

асаб лі ва ва ўмо вах яе ма са вас ці і 

ска ра чэн ня га дзін на гу ма ні тар ны 

блок? На конт гэ та га вы каз ва лі ся 

роз ныя мер ка ван ні. Пры вя дзём іх 

тэ зіс на.

«Мы не мо жам даць пад рас та-

ю ча му па ка лен ню тое, ча го ня ма ў 

нас са міх. Ка лі мы ка жам пра ро лю 

асо бы ў вы ха ван ні, то ў пер шую 

чар гу па ві ны ка заць пра асо бу вы-

клад чы ка. На жаль, на яў насць вы-

со кіх на ву ко вых сту пе няў яшчэ не 

га ран туе вы ха ваў чы па тэн цы ял».

«Іс нуе праб ле ма раз ры ву па ка-

лен няў. Пер ша курс ні кі на столь кі 

хут ка змя ня юц ца, што во пыт, на-

бы ты за год ра бо ты з імі, на на-

ступ ны аказ ва ец ца ўжо бес ка рыс-

ным. Мы іх увесь час да га ня ем... 

Вы клад чы кі гля дзяць на сту дэн таў, 

аба пі ра ю чы ся на свой све та по гляд 

і тра ды цый ныя каш тоў нас ці, ад-

сюль і не па ра зу мен не. Трэ ба пры-

маць мо ладзь та кой, якая яна ёсць, 

і не на веш ваць яр лы кі кштал ту 

«стра ча нае па ка лен не»: ма ла дыя 

лю дзі — плод гра мад ства, якое мы 

для іх ства ры лі, мы са мі вы бі лі ў іх 

та бу рэт ку ў дзя цін стве!»

«Дзе, як не ў вы шэй шай шко ле, 

чы таць кні гі па па лі та ло гіі, фі ла со-

фіі, ву чыц ца не за леж нас ці ў сва іх 

мер ка ван нях, у тым лі ку і па па-

лі тыч ных пы тан нях? Гэ та за да ча 

вы шэй шай аду ка цыі — вы ха ваць 

асо бу, здоль ную да кры тыч на га 

ана лі зу. Але на якіх прад ме тах 

на вы кі та ко га ана лі зу вы хоў ваць, 

ка лі ах вя ру юць гу ма ні тар ны мі дыс-

цып лі на мі?»

Ма як 
на жыц цё вым шля ху

Між ін шым, у Бе ла рус кім дзяр-

жаў ным уні вер сі тэ це ін фар ма ты-

кі і ра дыё элект ро ні кі яшчэ во сем 

га доў та му быў пры ня ты «Ма-

раль ны ко дэкс вы клад чы каў, 

су пра цоў ні каў і сту дэн таў», 

які ўста наў лі вае пры яры тэ ты 

ва ўза е ма ад но сі нах ва ўні вер-

сі тэц кай су поль нас ці. Ся род іх, 

на прык лад, пра фе сі я на лізм (кам-

пе тэнт насць, іна ва цый ны і твор чы 

па ды ход да спра вы, іні цы я тыў-

насць, на стой лі васць у да сяг нен ні 

па стаў ле ных мэт, пра ца ві тасць, 

дыс цып лі на ва насць), вы со кая ма-

раль ная куль ту ра (па тра ба валь-

насць да ся бе, вет лі васць, ка рэкт-

насць, сум лен насць і праў дзі васць, 

спра вяд лі васць, доб ра зыч лі васць, 

са ма кры тыч насць, сціп ласць), гра-

ма дзян ская ста ласць.

Важ ны пункт — ака дэ міч ныя 

пры яры тэ ты: вы ка нан не прын-

цы паў на ву ко вай эты кі, не да пу-

шчаль насць вы ка ры стан ня ідэй, 

ма тэ ры я лаў і вы ні каў ра бо ты ін шых 

аў та раў без спа сыл кі на кры ні цу, 

ака дэ міч ная доб ра сум лен насць — 

як для тых, хто вы кла дае, так і для 

тых, хто здае эк за ме ны.

Чле ны ўні вер сі тэц кай су поль-

нас ці па він ны кла па ціц ца пра за ха-

ван не куль ту ры мо вы, ат мас фе ры 

да ве ру і ўза ем най па ва гі, не да-

пус каць кан флікт ных сі ту а цый у 

ка лек ты ве.

— Ка лі толь кі ўзнік ла ідэя ства-

рэн ня ма раль на га ко дэк са, сту-

дэн ты ад ра зу за пы та лі ся, ці бу дзе 

ён рас паў сюдж вац ца на вы клад-

чы каў? Гэ та бы ла спра вяд лі вая 

заўва га, — па дзя лі ла ся сва ім мер-

ка ван нем Га лі на Ма лы хі на. — Але 

пры няц це ўні вер сі тэц кай су поль-

нас цю ко дэк са яшчэ не азна чае, 

што ўсе ма раль ныя праб ле мы вы-

ра шы лі ся і больш ні чо га ра біць не 

трэ ба. Сам факт ура чыс та га пры-

няц ця Ма раль на га ко дэк са — па-

дзея, без умоў на, зна ка вая. Ад нак 

гэ та не ка нец, а па ча так шля ху. Ко-

дэкс — не аб ло мак па та ну ла га ка-

раб ля, а ма як на жыц цё вым шля-

ху. Яго за да ча — быць ма раль ным 

ары ен ці рам у пра цэ се ма раль на га 

са ма раз віц ця.

У Ста ра жыт най Грэ цыі пе ра ход 

па рус на га суд на на кі ра ван не з да-

па мо гай вёс лаў, ка лі за ці хаў ве цер 

і на сту паў штыль, на зы ваў ся, па 

воб раз ным вы ра зе Пла то на, «дру-

гой на ві га цы яй». У та кім вы пад ку 

да во дзі ла ся раз ліч ваць ужо не на 

спа да рож ны ве цер, а на ўлас ныя 

сі лы. Гэ ты воб раз сім ва лі зуе не 

толь кі пе ра ход да ін ша га ты пу кі-

ра ван ня суд нам, але і ін шую ацэн-

ку ро лі кож на га чле на ка ман ды ў 

пос пе ху на ві га цыі.

Ка лі ўя віць са бе, што ўні вер сі-

тэт — гэ та ка ра бель, чле ны ка лек-

ты ву — вес ля ры, а мэ тай пла ван ня 

з'яў ля ец ца вы ха ван не вы со ка ма-

раль най асо бы, то вёс ла мі бу дуць 

каш тоў нас ныя пры яры тэ ты ма-

раль на га ко дэк са, на якія на ля гае 

ка ман да, каб сва і мі сі ла мі да сяг-

нуць за па вет на га бе ра га ва ўмо-

вах шты лю (ду хоў на га кры зі су). 

Мы ўсе — у ад ной лод цы. І пос пех 

на шай «дру гой на ві га цыі» бу дзе 

за ле жаць ад зла джа ных, ка а пе-

ра тыў ных на ма ган няў усіх удзель-

ні каў пла ван ня: і вы клад чы каў, і 

сту дэн таў. Але «вес ла ваць» прый-

дзец ца ўсім!

Па вы ні ках круг ла га ста ла бы-

ло пры ня та ра шэн не пра во дзіць 

яго на ба зе БДУ ІР што год, на даў-

шы яму ста тус рэс пуб лі кан ска га 

між ву заў ска га ме ра пры ем ства. 

Яшчэ адзін ці ка вы пункт рэ за-

лю цыі — пра вес ці кон курс ся род 

сту дэн таў БДУ ІР па рас пра цоў цы 

пра грам на га за бес пя чэн ня «Ан-

ты мат» для смарт фо наў і пер са-

наль ных кам п'ю та раў. Яно да зво-

ліць ка рыс таль ні кам аба ра ніць 

ся бе ад не нар ма тыў най лек сі кі 

ў сац сет ках і ме сен джа рах. Для 

сту дэн таў на рэ гу ляр най асно ве 

бу дуць ар га ні зоў вац ца су стрэ чы 

са спе цы я ліс та мі, якія зай ма юц ца 

да сле да ван ня мі са цы яль на-псі-

ха ла гіч ных ас пек таў ін фар ма-

цый най бяс пе кі. А су час ныя тэн-

дэн цыі раз віц ця на ву кі і тэх ні кі, 

іх ма раль ны ас пект пра па на ва на 

аб мяр коў ваць пад час ад кры тых 

лек цый па на ву ко ва-па пу ляр най 

тэ ма ты цы.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА



На скры жа ван ні ду макНа скры жа ван ні ду мак  

Су час нае гра мад ства жы ве ў рэ жы ме па дзей, якія ства ра юць 

ма гут нае ін фар ма цый нае по ле. Яны за мя ня юць нам сэнс. 

Атрым лі ва ец ца, што мы, як той кі роў ца, які едзе на вя лі кай 

хут ка сці і не па спя вае асэн соў ваць усё, што ад бы ва ец ца ва кол 

яго, а рэ агуе толь кі на сі ту а цыі, што ўзні ка юць не па срэд на 

пе рад ім на да ро зе... Ад сюль — пы тан не: ка го па він ны 

рых та ваць на шы ўні вер сі тэ ты? Доб рых спе цы я ліс таў, вуз кіх 

пра фе сі я на лаў ці асоб з ма раль ным стрыж нем? Якія фак та ры 

ўво гу ле ўплы ва юць на фар мі ра ван не ў ма ла до га па ка лен ня 

ду хоў ных ары ен ці раў? Як на ра джа юц ца дэ струк тыў ныя 

ідэі, ідэа лы і ма дэ лі па во дзін? Пра ўсё гэ та раз ва жа лі 

ўдзель ні кі круг ла га ста ла «ІТ-кра і на: ма раль насць асо бы 

ў ін фар ма цый ным гра мад стве», які прай шоў у сце нах 

БДУ ІР па іні цы я ты ве Са ве та ма ла дых ву чо ных уні вер сі тэ та. 

Яго мэ тай бы ло ства рыць па ста ян ную дыс ку сій ную пля цоў ку 

па праб ле ме дэ гу ма ні за цыі ста сун каў і раз' яд на нас ці лю дзей 

у ін фар ма цый ным гра мад стве. Да раз мо вы бы лі за про ша ны 

прад стаў ні кі тэх ніч ных уні вер сі тэ таў, БДУ, Ін сты ту та тэ а ло гіі, 

Мі ніс тэр ства аду ка цыі, Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га 

схо ду і Беларускай пра ва слаў най царк вы.

«Раз мо ва ідзе ўжо не прос та 
пра бес ка рыс насць 
вір ту аль ных за баў, 
а пра па гро зу — ду хоў ную, 
фі зіч ную і на ват псі хіч ную».

Ча ла век аказ ва ец ца 
не ў рэ аль ным све це, а ў све це 
ін фар ма цыі пра рэ аль ны свет.

Фо
 та

 Н
ад

 зе
і Б
У Ж

АН
.

«Ко дэкс — не аб ло мак 
па та ну ла га ка раб ля, а ма як 
на жыц цё вым шля ху. Яго 
за да ча — быць ма раль ным 
ары ен ці рам».

«ДРУ ГАЯ НА ВІ ГА ЦЫЯ»,«ДРУ ГАЯ НА ВІ ГА ЦЫЯ»,
або Як да сяг нуць за па вет на га бе ра га або Як да сяг нуць за па вет на га бе ра га 
ва ўмо вах ду хоў на га кры зі су?ва ўмо вах ду хоў на га кры зі су?


