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Амаль ча ты ры ме ся цы та му 

Го мель да лу чыў ся да но ва га 

для Бе ла ру сi пра ек та ся мей-

най ме ды я цыi «Мiр сям'i». Iнi-

цы я ты ва па вiн на да па маг чы 

су жэн цам, якiя апы ну лi ся ў 

цяж кай жыц цё вай сi ту а цыi, 

зна хо дзяц ца на мя жы раз во-

ду, але не па кi да юць над зеi 

знай сцi кам пра мiс нае ра шэн-

не. У рэ гi ё не на ла джа ны што-

 тыд нё выя дзя жур ствы спе цы я -

лiс таў. Да па мо гу аказ ва юць

юрыс ты, псi хо ла гi, ад ва ка ты i 

на та ры у сы, якiя ма юць ква лi-

фi ка цыю ме ды я та раў.

— Раз вод — гэ та ма лень кая 

вай на, у якой ня ма пе ра мож цаў, 

а ах вя ры бiт вы час цей за ўсё дзе-

цi, — звяр тае ўва гу на га лоў ную 

мэ ту пра ек та «Мiр сям'i» — ад наў-

лен не кан струк тыў ных ста сун каў 

у па ры ме ды я тар, спе цы я лiст па 

пра ва вой ра бо це Го мель скай 

аб лас ной на та ры яль най па ла ты 

Вi таль СА РО КА. — Ме ды я цыя да-

зва ляе па га ва рыць пра на ба ле лае, 

спра вiц ца з не га тыў ны мi эмо цы я-

мi — пра дук там ся мей ных сва рак, 

пе ра вес цi кан флiкт у кан струк тыў-

нае рэ чы шча.

З мо ман ту за пус ку пра ек та «Мiр 

сям'i» на тэ ры то рыi Го мель шчы ны 

сва iм пра вам на ўдзел у iн фар ма-

цый най су стрэ чы з ме ды я та рам 

ска рыс та ла ся звыш 30 ча ла век i 

10 ся мей ных пар. Не ка то рыя сем'i 

пас ля су стрэ чы вы ка за лi на мер не 

па да ваць на раз вод i за ха ваць ста-

сун кi.

— Су стрэ чы бяс плат ныя. Яны 

ар га нi за ва ныя на ба зе ад дзе ла 

ЗАГС Го мель ска га гар вы кан ка ма. 

Звяр нуц ца да спе цы я лiс та ме ды я -

цый най служ бы мо гуць сем'i цi

муж, жон ка па асоб ку, — тлу ма чыць 

ме ды я тар.

Пра вя дзен не та кой iнi цы я ты вы 

ў рэ гi ё не пад тры ма ла Го мель ская 

аб лас ная на та ры яль ная па ла та 

су мес на з га лоў ным упраў лен нем 

юс ты цыi абл вы кан ка ма. Пад рых-

тоў ку спе цы я лiс таў ме ды я тыў най 

служ бы за бяс пе чыў цэнтр «Ме ды я-

цыя i пра ва» гра мад ска га аб' яд нан-

ня «Бе ла рус кi рэс пуб лi кан скi са юз 

юрыс таў».

Вi таль Са ро ка рас каз вае, што 

пра ект «Мiр сям'i» ажыц цяў ля ец ца 

ў ад ным кам форт ным мес цы. Та кiм 

чы нам не трэ ба шу каць да па мо гi 

роз ных спе цы я лiс таў па ўсiм го ра-

дзе, а зна чыць, эка но мяц ца эмо цыi, 

гро шы i час. Пас ля пер ша снай кан-

суль та цыi, з улi кам асаб лi вас цяў 

пэў най жыц цё вай сi ту а цыi, су жэн-

цам пра па ну ец ца да па мо га iн шых 

не аб ход ных спе цы я лiс таў.

— Удзе лам у iн фар ма цый най 

су стрэ чы з ме ды я та рам у ме жах 

пра ек та цi ка вяц ца не толь кi жы ха-

ры Го ме ля, але i ра ён ных цэнт раў 

воб лас цi. Хтось цi iмк нец ца за пi сац-

 ца, на ват да мо вiц ца аб су стрэ-

чы, — пра цяг вае су раз моў нiк.

Трэ ба ад зна чыць, што вы со-

ка ква лi фi ка ва ныя спе цы я лiс ты i 

ме ды я та ры Го ме ля да па ма га юць 

не толь кi вяр нуць кан струк тыў ныя 

зно сi ны, але да юць рэ ка мен да цыi 

па пы тан нях ска са ван ня шлю бу, па-

дзе лу су мес на на жы тай ма ё мас цi, 

па рад ку зно сiн са сва я ка мi бы ло га 

му жа цi жон кi, сяб ра мi, дзець мi ад 

пер ша га шлю бу i гэ так да лей.

— Лю дзi па вiн ны ра зу мець, што 

сут насць ме ды я цыi пры раз вод зе 

зво дзiц ца да да су до ва га цi па за-

су до ва га вы ра шэн ня кан флiк ту па-

мiж бы лы мi му жам i жон кай. На ша 

за да ча — вы пра ца ваць ра шэн не, 

якое ад па вя дае iн та рэ сам абод вух 

ба коў, — ад зна чае Вi таль Са ро ка 

i на гад вае, што звяр нуц ца да па-

слуг ме ды я та ра маг чы ма ў лю бы 

мо мант, аж да сы хо ду су да ў да рад-

чы па кой для пры няц ця ра шэн ня. 

У вы пад ку пры няц ця па гад нен ня 

ба кi бу дуць па збаў ле ны вы пла ты 

су до ва га па да тку.

Мiж тым сён ня на Го мель шчы не 

пра цуе больш як 70 ме ды я та раў. 

Амаль тры дзя сят кi спе цы я лiс-

таў — гэ та на та ры у сы i су пра цоў-

нi кi Го мель скай аб лас ной на та ры-

яль най па ла ты.

Сё ле та 20 жы ха роў рэ гi ё на прай-

шлi ад па вед ны курс на ву чан ня пры 

цэнт ры «Ме ды я цыя i пра ва» i вы-

тры ма лi эк за мен на пра ва атры ман-

ня па свед чан ня ме ды я та ра. Цi ка ва, 

што сё лет нiя вы пуск нi кi — гэ та не 

толь кi на та ры у сы i юрыс ты, але i 

су пра цоў нi кi ўста ноў аду ка цыi, 

спе цы я лiс ты стра ха вых кампаній i 

пры ват ных прад пры ем стваў.

Прак ты ку ю чы ся мей ны псi хо лаг, 

вы клад чык псi ха ло гii Бе ла рус ка га 

дзяр жаў на га ўнi вер сi тэ та транс-

пар ту Тац ця на Са сноў ская — ад на 

з сё лет нiх вы пуск нi коў:

— Улас на для мя не до свед ме-

ды я цыi — гэ та не толь кi маг чы-

масць раз вiц ця ў ма ёй пра фе сii, 

але i цi ка вы перс пек тыў ны кi ру нак 

на шля ху сён няш ня га гра мад ства.

Тац ця на Iва наў на ўпэў не ная — 

та кая прак ты ка ў хут кiм ча се на бу-

дзе яшчэ боль шую па пу ляр насць. 

Мiж тым ся род ме ды я та раў з во-

пы там iс нуе дум ка, што ме на вi та 

пра фе сiй ным юрыс там i псi хо ла гам 

ця жэй «тры маць нейт ра лi тэт». 

У ад ных спа ку са — «да ка заць вi ну», 

у iн шых — «за крыць геш тальт дзi-

ця чых траў маў». Цi ка вае мер ка-

ван не псi хо ла га са шмат га до вым 

ста жам.

— Ме ды я тар — вя до ма па ся-

рэд нiк. Яго за да ча — пе ра клас цi 

з «мо вы эмо цый» на кан крэт ныя 

вы сно вы прэ тэн зii i як вы нiк — кан-

струк тыў ныя пра па но вы, — вы каз-

вае дум ку Тац ця на Са сноў ская. Яна 

пад крэс лi вае, што асаб лi ва важ на

для яе бы ло ўдас ка на лiць на вык 

на ладж ван ня зва рот най су вя зi па-

мiж удзель нi ка мi кан флiк ту:

— Бя да ў тым, што ў шлю бе па-

ры больш не раз маў ля юць, ад вык-

лi. Ка лi ў сям'i ёсць дзi ця цi дзе цi, 

тут тым больш па трэб ны ква лi фi-

ка ва ны спе цы я лiст з не за леж ным 

по гля дам, якi мо жа ска заць: та ва-

ры шы, вы вы ра ша е це не толь кi 

свой лёс!

Тац ця на Iва наў на рас каз вае, 

якiм чы нам пра во дзi лi ся прак тыч-

ныя за ня ткi:

— Мы вы ву ча лi тэх нi ку вя дзен-

ня пе ра моў, кан флiк та ло гiю. По тым 

«прай гра ва лi» са мыя роз ныя сi ту а-

цыi з жыц ця, шу ка лi шля хi ра шэн ня 

кры зi саў. Кож ны ўдзель нiк па вi нен 

пра явiць ся бе ў ад ным вы пад ку як 

ме ды я тар, у дру гiм — як аб' ект ме-

ды я цый най да па мо гi. Бра лi ся за 

асно ву не толь кi кан флiк ты ў сям'i, 

але i ў ка лек ты ве, па мiж парт нё ра-

мi па бiз не се, цi са цы яль ныя. На-

прык лад, су се дзi, якiя не мо гуць 

па дзя лiць мес ца для ста ян кi ў два-

ры, прый шлi да ме ды я та ра... Для 

ра бо ты нам да ва лi ся толь кi фак ты, 

i трэ ба бы ло да поў нiць гэ ту гiс то-

рыю пэў ны мi ню ан са мi, ства рыць i 

«прай граць» роз ныя ха рак та ры, — 

тлу ма чыць Тац ця на Са сноў ская. — 

На кан крэт ных пры кла дах ра бо ты 

ме ды я та раў упэў нi ла ся, што пас ля 

на вед ван ня спе цы я лiс та лю дзi час та 

на огул пе ра дум ва юць су дзiц ца, пры-

хо дзяць да зго ды. Ча сам зда ра ец-

ца — ча ла век па даў у суд на iн ша га, 

а на са май спра ве, прос та хо ча, каб 

у яго па пра сi лi пра ба чэн ня.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА.

МI ФЫ 
I МАГ ЧЫ МАС ЦI 
МЕ ДЫ Я ЦЫI

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

— Ме ды я тар — гэ та не прос та 

пры сут ны ў пра цэ се. Гэ та ме ха-

нiзм, якi пра цуе. Ён вя дзе ба кi ў 

дыя ло гу, да па ма гае лю дзям вы-

каз ваць свае дум кi, кан крэ ты за-

ваць, уя вiць i аца нiць тое, што 

ад бы ло ся ў кан флiк це, да зва ляе 

сфар му ля ваць i вы ка заць пра-

па но вы ўрэ гу ля ван ня, ства рае 

ат мас фе ру, у якой гэ тыя пра-

па но вы аб мяр коў ва юц ца. Та кiм 

чы нам лю дзi чу юць ад но ад на го 

i зна хо дзяць вый сце, — га во рыць 

Але ся Пу ха ва. — Больш за тое, 

ме ды я тар у Бе ла ру сi, згод на з 

за ко нам, ва ло дае iму нi тэ там 

свед кi. Яго не маг чы ма вы клi каць 

у суд да ваць па ка зан нi, на ват ка-

лi яму неш та ста но вiц ца вя до ма 

ў ме жах ме ды я цыi.

У 70 % вы пад каў ме ды я цый 

ба кi кан флiк ту да маў ля юц ца, а 

80 % з iх доб ра ах вот на вы кон-

ва юць ра шэн нi, якiх яны да сяг-

 ну лi пас ля ме ды я цый най пра -

цэ ду ры. Да рэ чы, су до выя ра шэн нi, 

як пра вi ла, вы кон ва юц ца толь кi 

на 50 %. I ад бы ва ец ца гэ та праз 

тое, што бок, якi прай граў суд, 

не спы та лi пра яго ба чан не спра-

вяд лi ва га ра шэн ня. А ў ме ды я-

цыi да сяг ну тае ба ка мi вый сце, 

як пра вi ла, iм вы гад нае, i гэ тая 

вы га да кла дзец ца ў асно ву вы-

 кан ання да моў ле нас цяў, удак лад-

няе ме ды я тар.

Ма нi пу ля цыя, 
шпi я наж, зам бi ра ван не

Пра цэ ду ра ме ды я цыi да гэ туль 

за ста ец ца для мно гiх у Бе ла ру-

сi «дзiў ным зве рам», пра яко га 

чу лi, але не ба чы лi, а зна чыць, 

мож на «да ма ля ваць» яму дзве 

га ла вы i тры хвас ты. Час та до-

мыс лы лю дзей, якiя раз ва жа юць 

пра маг чы мас цi ме ды я цыi, не ве-

да ю чы яе сут нас цi, ства ра юць та-

кiя мi фы, якiя ад бi ва юць жа дан не 

ра шыц ца на да маў лен не мiр ным 

шля хам.

Мiф пер шы: ме ды я тар пра-

па нуе спра чаль нi кам не каль кi 

ва ры ян таў ра шэн няў, а яны вы-

бi ра юць, на што па га дзiц ца.

— Гэ та не так. Ва ры ян таў вы-

ра шэн ня праб ле мы ўдзель нi кам 

кан флiк ту ме ды я тар не пра па ноў-

вае. Та му вы бi раць той, што най-

больш па ды хо дзiць для iх сi ту а цыi 

з та го, што ёсць, не спат рэ бiц ца. 

Са мi кан флiк ту ю чыя з'яў ля юц ца 

крэ а тыў шчы ка мi сва iх ра шэн-

няў. Ме ды я тар толь кi да па ма гае 

iм iх ад шу каць i пры ду маць, — 

раз венч вае пер шы мiф Але ся 

Пу ха ва.

Мiф дру гi: ме ды я тар ацэнь-

вае до ка зы i пра ва выя па зi цыi 

ба коў.

Не ацэнь ваць па зi цыi ба коў 

скла да на, але не не маг чы ма, i 

ме ды я та ры гэ та ўме юць. У гэ тым 

пла не най больш скла да на тым 

ме ды я та рам, якiя па пра фе сii 

юрыс ты, бо яны ра зу ме юць, на 

чы iм ба ку бу дзе суд з пунк ту гле-

джан ня за ко на. Ад нак ме ды я тар 

не ацэнь вае, хто мае ра цыю, а 

хто вi на ва ты; чыя пра па но ва леп-

шая. «Ка лi лю дзi ўрэш це пас ля 

пра цэ ду ры да маў ля юц ца, ад нак 

лi чаць, што яны зра бi лi гэ та са-

мi, без ме ды я та ра, а ён уво гу ле 

не ўдзель нi чаў, гэ та, на дум ку 

ўсiх ме ды я та раў, — най вы шэй-

шая ацэн ка яго ра бо ты. Ка лi ж 

iх пас ля пы та еш «а што ж та ды 

пе ра шка джа ла вам да мо вiц ца 

ра ней?», ба кам цяж ка ад ка заць. 

I ў гэ тым i кры ец ца «тай ная» ра-

 бо та ме ды я та ра», — сцвяр джае 

спе цы я лiст.

Мiф трэ цi: ме ды я тар тай на 

зда бы вае iн фар ма цыю, да пыт-

вае све дак кан флiк ту, зай ма ец ца 

шпi я на жам.

Ча сам лю дзям зда ец ца, што 

ме ды я тар умее спрыт на ла вi ра-

ваць у раз мо ве толь кi та му, што 

ён не дзе неш та пад слу хаў, да-

ве даў ся i пас ля ўжо прос та ўпля-

тае гэ тыя звест кi ў дыя лог. Гэ та 

так са ма ня праў да. «На са мрэч у 

ме ды я та ра iс нуе два га лоў ныя iн-

стру мен ты, якi мi ва ло дае гэ так са-

ма i пра фе сiй ны пе ра га вор шчык. 

Пер шае: ме ды я тар вель мi доб ра 

ўмее слу хаць i чуць, пра што раз-

маў ля юць ба кi. Дру гое: ме ды я тар 

умее за да ваць пы тан нi. Ён не дае

ка мен та ры яў, не пра па нуе ва ры ян -

ты ра шэн няў. Усе гэ тыя дум кi 

ўклад ва юц ца ме ды я та рам шля-

хам пы тан няў, якi мi ба кi на строй-

ва юц ца на дыя лог. Iс нуе на ват 

цэ лы трэ нiнг на тэ му «Мас тац тва 

за да ваць пы тан нi», вы кры вае до-

мыс лы ме ды я тар.

Мiф чац вёр ты: лю бы во пыт-

ны юрыст ужо ва ло дае ўмен ня мi, 

не аб ход ны мi для ме ды я цыi.

Мно гiя са праў ды лi чаць, што 

вель мi важ на ве даць пра вi лы, па 

якiх гу ля юць у за ко ны, што гэ та 

да па мо жа пад вес цi ба кi да ра-

шэн няў, якiя ў да лей шым мо гуць 

быць вы ка на ны на ват на ўзроў нi 

ней кiх су до вых спраў. «З 15 лi пе-

ня сё ле та ва ўсiх ай чын ных су дах 

(агуль ных i эка на мiч ных) мож на 

атры маць вы ка наў чы лiст на вы-

ка нан не мi ра во га па гад нен ня, 

якое бы ло да сяг ну та пад час ме-

ды я цыi. Ка лi пад час пе ра га во раў 

ба кi пры ня лi ней кае ра шэн не, i 

яно ад па вя дае ўмо вам мi ра во га 

па гад нен ня (яно ад па вя дае за-

ко ну, маг чы ма, да рэа лi за цыi), то 

мож на звяр нуц ца ў суд, апла цiць 

пош лi ну i атры маць вы ка наў чы 

лiст на аба вяз ко вую рэа лi за цыю 

да моў ле нас цяў. Так што пра ва-

выя ве ды са праў ды не бу дуць 

за лiш нi мi ў ра бо це ме ды я та ра. 

Ад нак гэ та не зна чыць, што доб-

ры юрыст мо жа без пад рых тоў кi 

быць так са ма i доб рым ме ды я-

та рам», — ад зна чае су раз моў-

нi ца.

Мiф пя ты: ме ды я тар вы ка-

рыс тоў вае псi ха ла гiч нае ма нi-

пу ля ван не ба ка мi, «зам бi руе» iх 

пры няц це ра шэн ня.

Ме ды я та ры — звы чай ныя лю-

дзi. Прос та нех та схi ляе да ся бе 

сiм па тыi лю дзей больш, нех та 

менш. «Ад нак пэў ную вя до масць 

ча ла ве ка ме ды я тар ства рае 

не ма нi пу ля тыў ны мi ме та да мi, 

а шля хам глы бо кай эм па тыi (су-

пер ажы ван ня) да кож на га з ба коў 

i да са мо га кан флiк ту. Та кое па-

чуц цё i ўмен не ўвай сцi ў гэ ты стан 

на пра цоў ва юц ца, як i ўмен не чуць 

ба кi i да па ма гаць iм удак лад ня-

ю чы мi пы тан ня мi», — вы кры вае 

спе цы я лiст чар го вы мiф.

Iры на СI ДА РОК.

Ка лек тыў Вы да вец ка га до ма «Звяз да» вы каз вае шчы рыя спа-
чу ван нi на мес нi ку ды рэк та ра РУП «Бе ла русь» Ма ры не Ле а нi даў не 
Лан цэ та вай з пры чы ны на пат каў ша га яе вя лi ка га го ра — смер цi 
ДАЧ КI.

Цi ка вы пра ектЦi ка вы пра ект «МIР СЯМ'I»

Псi хо лаг, ме ды я тар 
Тац ця на СА СНОЎ СКАЯ.

Гэ та ка лек тыў нае па ля ван не, i для мно гiх яго 

ад крыц цё ста но вiц ца са праўд ным свя там. Дзяр-

жаў ная iн спек цыя па ахо ве жы вёль на га i рас лiн-

на га све ту за клi кае вы кон ваць пра вi лы i эты ку 

па ля ван ня i не да пус каць па ру шэн няў за ко на.

З 1 каст рыч нi ка да 31 снеж ня да зва ля ец ца зда-

бы ваць ла ся, дзi ка, ка зу лю, але ня (вы са ка род на га i 

пля мiс та га), лань, муф ло на лю бо га по лу i ўзрос ту. За-

гон ным спо са бам — толь кi ў свет лы час су так. Акра мя 

гэ та га, у лю бы час су так мож на пра во дзiць па ля ван не 

з за са ды i з па ды хо ду.

Для зда бы чы ла ся, але ня, ла нi, да рос ла га дзi ка 

(ста рэй шых за два га ды) да зво ле на вы ка рыс тоў ваць 

на раз ную па ляў нi чую зброю з дуль най энер гi яй ку лi 

звыш 3000 джоў ляў, а для зда бы чы ка зу лi i ма лад ня ка 

дзi ка (да двух га доў) — на раз ную па ляў нi чую зброю з 

дуль най энер гi яй ку лi звыш 1500 джоў ляў. У абод вух 

вы пад ках мож на так са ма вы ка рыс тоў ваць глад ка-

стволь ную па ляў нi чую зброю з па тро на мi з ку ляй (для 

ка зу лi i ма лад ня ка дзi ка — яшчэ i кар цеч чу), па ляў нi-

чыя лу кi i ар ба ле ты пэў ных па ра мет раў. Па ро ды са-

бак, якiм да зво ле на ўдзель нi чаць у гэ тых па ля ван нях, 

вы зна чае ка рыс таль нiк па ляў нi чых угод дзяў.

У за гон ным па ля ван нi мо гуць пры маць удзел асо-

бы, якiя не з'яў ля юц ца па ляў нi чы мi, — у якас цi за гон-

шчы каў. Iх проз вi шчы на роў нi з iн шы мi ўдзель нi ка мi 

па ля ван ня так са ма па вiн ны быць па зна ча ны на зва-

рот ным ба ку па ляў нi чай пу цёў кi. Уз рост за гон шчы-

каў — не менш за 18 га доў.

У мэ тах бяс пе кi за ба ра ня ец ца пра во дзiць за гон нае 

па ля ван не ў змро ку, у ту ма не, у моц ны сне га пад, ва 

ўмо вах дрэн най бач нас цi. Па ляў нi чым за ба ро не на вы-

хо дзiць на ся рэ дзi ну пра се кi, да ро гi цi на су праць лег лы 

бок аб кла ду, мя няц ца ну ма ра мi, са ма стой на вы бi раць 

мес ца i сы хо дзiць з ну ма ра да за кан чэн ня за го ну, акра-

мя вы пад каў, ка лi па ляў нi чы па вi нен ака заць не ад-

клад ную да па мо гу iн ша му ча ла ве ку, якi тра пiў у бя ду. 

Нель га стра ляць уз доўж страл ко вай лi нii, па-за ме жа мi 

свай го сек та ра, пас ля сiг на лу аб за кан чэн нi за го ну.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Се зонСе зон СТАР ТУЕ ЗА ГОН НАЕ ПА ЛЯ ВАН НЕ

Ча му за на ка лам эмо цый 
вар та са чыць не горш, чым за ар тэ рыя льным цiс кам


