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У Бе ла ру сі пра вя лі 

са цы я ла гіч нае да сле да ван не 

«Тры дні без га джэ таў», 

пад час яко га вы свят ля лі, 

чым іх мож на за мя ніць 

і ці ста лі сем'і 

больш шчас лі выя 

без элект рон ных пры лад. 

Апы тан не па ка за ла: амаль 

70 % удзель ні каў пры зна лі 

сваю за леж насць, 

але ж мно гія 

ў вы ні ку змя ні лі 

сваё стаў лен не 

да га джэ таў. А псі хі ят ры, 

якія пра ана лі за ва лі вы ні кі 

да сле да ван ня, кан ста ту юць, 

што ін тэр нэт-за леж насць 

усё больш па глы нае мо ладзь 

і пад лет каў і гэ та вы клі кае 

шмат праб лем у псі хіч ным 

зда роўі.

У да сле да ван ні пры ня лі ўдзел 

бе ла рус кія сем'і з дзець мі да трох 

га доў, дзе адзін з баць коў зна хо-

дзіц ца ў дэ крэт ным ад па чын ку. 

29 % сем' яў прад стаў ля лі вёс-

кі (ма лыя га ра ды) і Мінск, 42 % 

удзель ні каў — аб лас ныя цэнт ры 

і буй ныя га ра ды.

— На наш за клік пер ша па чат ко-

ва ад гук ну ла ся больш за 500 сем'яў, 

але, усвя до міў шы, што да вя дзец ца 

цал кам ад мо віц ца ад га джэ таў на 

тры дні, на экс пе ры мент па га дзі-

ла ся толь кі 10 % — 65 сем' яў, — 

рас каз вае Аляк сандр ЛЯЎ КО ВІЧ, 

на мес нік ды рэк та ра кам па ніі 

«Лыж ка ў да лонь цы», якая ста ла 

ар га ні за та рам пра ек та. — Да кан ца 

іс пы ту дай шлі 52 сям'і, а 13 ад се я-

лі ся ў пра цэ се.

Сваё ра шэн не вый сці з пра ек та 

ўдзель ні кі ар гу мен та ва лі па-роз-

на му. Вось ад каз ад ной з жан чын, 

якая не вы тры ма ла іза ля цыі ад су-

свет на га па ву цін ня: «У ін тэр нэ це 

я слу хаю му зы ку, гля джу пра гноз 

на двор'я, кан так тую. Без гэ та га 

сён ня жыць не маг чы ма».

Да экс пе ры мен та 88 % ма туль 

пра во дзі лі ў ін тэр нэ це да шас ці га-

дзін што дзень, ас тат нія — сем і 

больш. Баць кі — амаль столь кі ж, і 

толь кі 10 % з іх — менш за га дзі ну. 

На чы тан не кніг вы дат коў ва ла ся ў 

ся рэд нім 18 хві лін. Ся рэд ні ўзрост 

дзя цей у сем' ях удзель ні каў — паў-

та ра го да, і та кія дзе ці не спяць 

ка ля вась мі га дзін у су ткі. Ка ля 

га дзі ны што дзень у га джэ тах пра-

во дзі ла 60 % ма лых, ад дзвюх да 

шас ці га дзін — 37 %. І ка лі ў ма туль 

асноў ны дэ вайс, якім яны ка рыс-

та юц ца, — ма біль ны тэ ле фон, то 

ў дзя цей — тэ ле ві зар. Боль шасць 

жан чын — 92 % — на вед ва лі са цы-

яль ныя сет кі, 74 % гля дзе лі філь-

мы, 6 % — ві дэа.

Пад час экс пе ры мен та, ка лі ад 

га джэ таў да вя ло ся цал кам ад мо-

віц ца, сем'і пры зна ва лі ся, што ў 

іх па вя лі чыў ся час на пра гул кі, 

на вед ван не сяб роў і бліз кіх, на 

ін шыя спра вы. «Аказ ва ец ца, што 

дзень даў жэй шы», «Па спе ла па-

фар ба ваць па зног ці», — дзя лі лі ся 

ўдзель ні цы. У цэ лым жа ві да воч-

ным стаў той факт, што аб ме жа-

ва нае ка ры стан не элект рон нымі 

пры ладамі па ляп шае ад но сі ны ў 

сям'і.

— Вус нае апы тан не па ка за ла, 

што мно гія ўдзель ні кі змя ні лі сваё 

стаў лен не да га джэ таў, — пад вёў 

вы ні кі Аляк сандр Ляў ко віч. — Не-

ка то рыя пры зна ва лі ся, што дзя ку-

ю чы экс пе ры мен ту асэн са ва лі, як 

шмат ча су губ ля юць на ся дзен не ў 

ін тэр нэ це і коль кі ці ка вых за ня ткаў 

з дзець мі пра пус ка юць. А ін шыя 

ўво гу ле за дум ва юц ца над ты м, 

каб пе ры я дыч на прак ты ка ваць дні 

без га джэ таў у сва ёй сям'і. 32 % 

удзель ні каў не змя ні лі сваё стаў-

лен не, праў да, ся род іх бы лі і тыя, 

у ка го пер ша па чат ко ва яно бы ло 

ад моў нае. А 68 % пры зна лі сваю 

за леж насць.

— Пры знан ні не ка то рых баць-

коў пад час да сле да ван ня ўраж ва-

юць. Дзе ці да трох га доў уво гу ле 

не па він ны ка рыс тац ца га джэ та-

мі. Мульт філь мы ў та кім уз рос це 

мож на гля дзець 5—10 хві лін, ні ў 

якім ра зе не больш за паў га дзі-

ны, — ка жа кан ды дат ме ды цын-

скіх на вук, да цэнт, за гад чык ад-

дзе ла псі хіч ных і па во дзін ных 

рас строй стваў РНПЦ псі хіч на га 

зда роўя Мі ха іл ВА ЖЭ НІН. — Ня-

даў на ў нас быў 14-га до вы пад ле-

так з прос тай фор май шы за фрэ ніі. 

Ма ці ў тры га ды па са дзі ла яго за 

кам п'ю тар. У во сем ён ужо не мог 

на вед ваць шко лу. А ў 14 га доў гэ та 

бы ла цал кам раз бу ра ная асо ба.

Спе цы я ліст па пя рэдж вае, што 

кам п'ю тар ная за леж насць у да-

школь ным уз рос це вя дзе да сла-

бас ці ро зу му, рас се я най ува гі, гі-

пер ак тыў нас ці. І та кія праб ле мы 

пра яў ля юц ца не ад ра зу, а ка лі дзі-

ця ідзе ў шко лу. Да пя ці га доў ма-

лое не па він на мець ні я кіх га джэ-

таў, акра мя кно пач на га ма біль на га 

тэ ле фо на, упэў не ны экс перт.

Мі ха іл Ва жэ нін пры вёў і вы-

ні кі ін ша га да сле да ван ня, якое 

пра во дзі ла ся ў Бе ла ру сі па ды-

яг нос ты цы ін тэр нэт-за леж нас ці 

ў пад лет каў і мо ла дзі. Яе ма юць 

16 % пад лет каў. Пры чым у 2 % 

гэ та цяж кія фор мы з сур' ёз ны мі 

псі хіч ны мі па ру шэн ня мі. У 6—7 % 

лёг кая сту пень, пры якой да стат-

ко ва пра віль на га аду ка цый на га 

па ды хо ду. У ас тат ніх ін тэр нэт-за-

леж насць уме ра най сту пе ні, якая 

па тра буе псі ха тэ ра піі. Ся род мо-

ла дзі 18—29 га доў за леж ных ад 

ін тэр нэ ту яшчэ больш — 19,8 %. 

Да рос лым спе цы я ліст не рэ ка мен-

дуе пра во дзіць у га джэ тах больш 

чым 2—4 га дзі ны.

— Пра гра міст трое су так пра-

ся дзеў за кам п'ю та рам. У вы ні ку ў 

яго раз віў ся вост ры псі хоз, — ка-

жа Мі ха іл Ва жэ нін. — Лю дзі, якія 

ма юць ге не тыч ную схіль насць да 

псі хіч ных рас строй стваў, праз 

зло ўжы ван не ча сам, пра ве дзе-

ным за кам п'ю та рам, атрым лі-

ва юць шкод ныя на ступ ствы для 

свайго псі хіч нага зда роўя. Гэ та 

на шы па тэн цы яль ныя па цы ен ты 

ў бу ду чым.

— Дзе ці, якія шмат ча су пра-

вод зяць у га джэ тах, раз ві ва юц ца 

не зу сім пра віль на, мо ва ў іх фар-

мі ру ец ца горш, яны, ка лі ка заць 

прос та, кры ху глу хія, кры ху сля-

пыя, хоць гэ та і вель мі ра зум ныя 

дзе ці, — пра цяг вае ме ды цын скі 

псі хо лаг дзі ця ча га псі хі ят рыч-

на га дыс пан се ра г. Мін ска Аліна 

ШЫ ЛА ВА. — Для нар маль на га 

раз віц ця дзі ця ці не аб ход на кан так-

та ван не — з людзь мі роз на га по лу, 

уз рос ту і са цы яль ных груп. Вы цяс-

нен не зносінаў на ка рысць га джэ-

таў фар мі руе раз віц цё за мкнё нас-

ці і вя лі кай коль кас ці стра хаў. Да 

та го ж гуль ня ў кам п'ю та ры не раз-

ві вае здоль насць пра ца ваць. Ка лі 

да рос лы мо жа ад клас ці план шэт 

і пай сці вы кон ваць ней кую спра-

ву, то дзі ця яшчэ не ва ло дае та кім 

раз ві тым па чуц цём ад каз нас ці, яно 

не мо жа па кі нуць га джэт. Так за ба-

ва па чы нае зай маць цэнт раль нае 

мес ца ў яго жыц ці.

Спе цы я ліс ты ра яць не за бы-

ваць, што ме на ві та баць кі ад каз-

ныя за вы ха ван не дзі ця ці. Уста-

наў лі ваць пра гра мы баць коў ска га 

кант ро лю, аб мя жоў ваць час ка ры-

стан ня кам п'ю та рам і смарт фо-

нам, зай мац ца з дзець мі, ад цяг-

ваць ува гу гуль ня мі і пра гул ка мі, 

па мя таць, што схіль насць да ак-

тыў на га ла ду жыц ця і фі зіч ных на-

гру зак фар мі ра ваць трэ ба з дзя-

цін ства, — асноў ныя па ра ды, каб 

па збег нуць ін тэр нэт-за леж нас ці.

— Ка лі ж вы ў прын цы пе не хо-

ча це зай мац ца вы ха ван нем сва іх 

дзя цей, то, маг чы ма, кам п'ю тар ці 

смарт фон — не гор шая аль тэр на-

ты ва, — рэ зю муе Алі на Шы ла ва. — 

Але і не лепшая.

Але на КРА ВЕЦ.

Су праць за леж нас ціСу праць за леж нас ці

У ІН ТЭР НЭТ-
ІЗА ЛЯ ЦЫІ

Тры дні бе ла рус кія сем'і пра жы лі без га джэ таў 
і... пе ра гле дзе лі сваё стаў лен не да іх

Фес ты ва лім!Фес ты ва лім!

Га лоў ная тэ ма Ку пал ля — 
ма лая ра дзі ма

Чым па ра дуе рэс пуб лі кан скі фес ты-

валь «Алек санд рыя збі рае сяб роў — 

2019»?

Да вя лі ка га ку паль ска га свя та 

яшчэ больш за ме сяц, але пад рых-

тоў ка ўжо распа ча тая. Прой дзе яно 

6—7 лі пе ня на тра ды цый най ма ляў-

ні чай лу га ві не на бе ра зе Дняп ра, які 

ня се свае хва лі па між аг ра га рад ка мі 

Алек санд рыя і Ко пысь. Як па ве да мі-

лі ва ўпраў лен ні куль ту ры Ма гі лёў ска га 

абл вы кан ка ма, га лоў ная тэ ма сё лет ня га 

фес ты ва лю — трох год дзе ма лой ра дзі мы. У пра-

гра ме як заў сё ды кан цэр ты, ган даль на ім пра ві за ва ных кір ма шо вых 

ву лі цах, прэ зен та цыі рэ гі я наль ных фес ты ва ляў і свят усіх рэ гі ё наў 

кра і ны, нач ная ма ла дзёж ная дыс ка тэ ка, уша на ван не пе ра да ві коў 

аг ра пра мыс ло ва га комп лек су. Для ўдзе лу ў вя лі кай вы стаў цы-кір-

ма шы і кан цэр тах за про ша ны май стры дэ ка ра тыў на-пры клад но га 

мас тац тва і твор чыя ка лек ты вы з Бе ла ру сі, Ра сіі, Укра і ны, Лат віі, 

Літ вы, Поль шчы, Эс то ніі. Прад пры ем ствы спа жыў ка а пе ра цыі абя-

ца юць па ра да ваць шы ро кім асар ты мен там хар чо вых та ва раў і раз-

на стай нас цю страў бе ла рус кай і за меж ных кух няў. Не абы дзец ца 

без па пу ляр най у на ро дзе дэ гус та цыі. Сва і мі пры сма ка мі і вы ра ба мі 

па ра ду юць уста но вы аду ка цыі і са цы яль най аба ро ны воб лас ці, якія 

пра дэ ман стру юць най леп шыя ўзо ры дэ ка ра тыў на-пры клад ной і тэх-

ніч най твор час ці, вы раб ле ныя з глі ны, са лом кі, ла зы, шкла, ме та лу, 

дрэ ва, тэкс ты лю. Для мо ла дзі бу дзе пра ца ваць пля цоў ка «Твор часць 

ма ла дых», дзе юна кі і дзяў ча ты змо гуць пра дэ ман стра ваць свае 

спар тыў ныя, твор чыя і на ву ко ва-тэх ніч ныя да сяг нен ні. Ама та рам 

цыр ка вых ві до ві шчаў бу дзе ці ка ва за гля нуць на пля цоў ку «Свя та 

цыр ка ў Алек санд рыі». А ах вот ных па ка зы таць нер вы за про сяць 

паў дзель ні чаць у гуль ні «ла зер таг». Куль мі на цы яй свя та ста нуць 

ку паль скі га ла-кан цэрт і фе ер верк. Але гэ тым спра ва не скон чыц ца. 

З ра ні цы зноў пач нуць пра ца ваць ганд лё выя ра ды, а на га лоў най 

пля цоў цы ад бу дзец ца ўра чыс тая цы ры мо нія ўша на ван ня пе ра да ві коў 

аг ра пра мыс ло ва га комп лек су воб лас ці. На строй ім бу дзе па ды маць 

на род ны ар тыст Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ана толь Яр мо лен ка і яго гурт 

«Сяб ры».

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Наш фар матНаш фар мат

Агуль ную дык тоў ку 
на пі са лі ка ля 1000 ча ла век

У пер шы дзень ле та ў Мін ску прай шла ўжо трэ цяя па лі ку 

ак цыя «Агуль ная дык тоў ка», якая мае на мэ це не столь кі 

па вы шэн не пісь мен нас ці, коль кі на огул па пу ля ры за цыю, па-

ве лі чэн не ся род роз ных па ка лен няў бе ла ру саў ці ка вас ці і 

па ва гі да род най мо вы.

Каб пра ве рыць і ўдас ка на ліць свае ве ды, у кан фе рэнц-за ле На-

цы я наль най біб лі я тэ кі дык тоў ку пі са лі не каль кі сот няў ча ла век, ад 

школь ні каў да пен сі я не раў. А мно гія да лу чы лі ся да ак цыі дыс тан-

цый на — дзя ку ю чы пра мой транс ля цыі на ка на ле «Куль ту ра» Бе-

ла рус ка га ра дыё. Агу лам жа на дык тоў ку сё ле та за рэ гіст ра ва лі ся 

звыш ты ся чы ча ла век па ўсёй кра і не. Як ад зна чы ла спе цы я ліст па 

кар па ра тыў ных ка му ні ка цы ях ААТ «Лід скае пі ва» На дзея Ні ка ла е-

ва (ме на ві та гэ ты брэнд вы сту піў за сна валь ні кам і ар га ні за та рам 

са цы яль на-аду ка цый най ак цыі), сё лет няя дык тоў ка ста ла са май 

маш таб най: «І нам вель мі пры ем на, што, ня гле дзя чы на вы хад ны 

дзень і па ча так ле та, коль касць удзель ні каў са цы яль на га пра ек та па 

пад трым цы бе ла рус кай мо вы з кож ным го дам па вя ліч ва ец ца».

А га лоў ным ге ро ем дык тоў кі стаў... ак цёр Ку па лаў ска га тэ ат ра 

Мі ха іл Зуй. Зрэш ты, ге ро яў бы ло не каль кі. Па-пер шае, фі ло лаг, 

гра мад ска-па лі тыч ны дзе яч Мя ле цій Смат рыц кі — ар га ні за та ры 

пры свя ці лі дык тоў ку 400-год дзю яго най «Гра ма ты кі», што бы ла вы-

да дзе на ў 1619 го дзе ў Еўі, ста ла ўзо рам для гра ма тык не каль кіх моў 

і ця гам не каль кіх ста год дзяў за ста ва ла ся най больш аў та ры тэт ным 

пад руч ні кам па сла вян скім мо ва знаў стве (не здар ма Мі ха іл Ла ма-

но саў на зы ваў гэ ту кні гу «бра май ву чо нас ці»). Па-дру гое, Анд русь 

Гор ват — пісь мен нік і жур на ліст, чый ра ман-бест се лер «Ра дзі ва 

«Пру док» зра біў, зда ец ца, не маг чы мае: пры му сіў па ка лен не «Z» 

чы таць па-бе ла рус ку, бо гэ та кру та і за хап ляль на. Па-трэ цяе, Мі ха іл 

Зуй — ак цёр На цы я наль на га ака дэ міч на га тэ ат ра імя Ян кі Ку па лы, 

які на роў ні з мно гі мі ін шы мі ку па лаў ца мі стаў ге ро ем но ва га ра ма-

на Гор ва та «Прэм' е ра». Уры вак з яго і па слу жыў ас но вай сё лет няй 

дык тоў кі. І, на рэш це, Ар цём Лук' я нен ка і Ксе нія Жук — па пу ляр ныя 

бе ла рус кія му зы кан ты, удзель ні кі гур та Nаvіbаnd, да гэ туль адзі ныя, 

хто прад ста віў на род най мо ве на шу кра і ну на між на род ным пе сен-

ным кон кур се «Еў ра ба чан не». Яны вы сту пі лі не толь кі ў ро лі чы таль-

ні каў тэкс ту, ста ран на пад каз ва ю чы ін та на цы яй усе не зра зу ме лыя 

мо ман ты, але і ў звык лым для ся бе спеў ным амп луа, па да рыў шы 

пры сут ным доб ры на строй і не каль кі му зыч ных кам па зі цый.

Усе ра бо ты, у тым лі ку на пі са ныя за воч на і да сла ныя ар га ні за-

та рам па элект рон най по шце, пра ве рыць во пыт ная ка ман да фі ло-

ла гаў, пры чым вы праў лен ні абя ца юць за ліч ваць на ка рысць эк за-

ме на ва ных. Вы ні кі «Агуль най дык тоў кі — 2019» ста нуць вя до мыя 

пас ля 8 чэр ве ня, а «ха ра шыс ты» і вы дат ні кі па тра ды цыі атры ма юць 

па да рун кі.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
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