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КРЫ ЗІС НЫ ЎЗРОСТ. 
ТРЫ ЭТА ПЫ

Кан суль тант тэ ле фо на да-
ве ру На тал ля ад зна чае, што 
яшчэ дзе сяць га доў та му дзе-
ці больш ах вот на звяр та лі ся ў 
служ бу псі ха ла гіч най да па мо-
гі. Су час ныя школь ні кі час цей 
вы ра ша юць свае праб ле мы ў 
ін тэр нэ це — на роз ных фо ру-
мах і сай тах. Та му амаль што 
па ло ва зван коў ця пер па сту-
пае ад баць коў. Да рос лых, 
зра зу ме ла, ці ка вяць пы тан-
ні вы ха ван ня. Час цей за ўсё 
праб ле мы ўзні ка юць з пад лет-
ка мі. Але на тэ ле фон да ве ру 
звяр та юц ца і баць кі ма лень кіх 
дзе так.

Іс нуе та кое па няц це, як 
кры зіс ны ўзрост. Пер шы па-
доб ны этап дзе ці пра хо дзяць 
у тры га ды. Кап ры зы, іс тэ ры кі, 
пра тэс ты — усё гэ та су пра-
ва джае за ра джэн не ўлас на га 
«Я», ста наў лен не асо бы. На-
ступ ны этап — ка лі дзе ці ідуць 
у шко лу.

«Да школь най псі ха ло гіі 
сён ня на да ец ца шмат ува гі, — 
рас каз вае На тал ля. — Трэ ба 
ра зу мець, што зме на гуль ня-
вой дзей нас ці на ву чэб ную — 
гэ та сур' ёз ны стрэс для дзі ця-
ці. Яго трэ ба пад рых та ваць да 
но вай са цы яль най ро лі. Баць кі 
тэ ле фа ну юць, каб па ра іц ца, з 
яко га ўзрос ту лепш ад да ваць 
сы на ці дач ку ў шко лу і як на-

ву чыць яго пад па рад коў вац ца 
пэў на му рэ жы му, па рад ку».

Але са мы скла да ны ўзрост 
— 12-17 га доў, ка лі пад лет каў 
па чы на юць ці ка віць эк зіс тэн-
цы яль ныя пы тан ні: «Хто я?», 
«Дзе ля ча го жы ву?», «Што 
мя не ча кае да лей?». Спектр 
баць коў скіх тры вог вель мі шы-
ро кі — ад праб лем ва ўза е ма-
ра зу мен ні да па да зро ных скач-
коў у на строі сы на ці дач кі.

Час ад ча су тэ ле фа ну юць 
да рос лыя, якія по тым пе ра да-
юць труб ку дзе цям. Але, па 
сло вах На тал лі, гэ та не зу сім 
ка рэкт ная сі ту а цыя. «За пыт 
па ві нен зы хо дзіць ад аба не-

нта. Доб ра ах вот насць — гэ та 
адзін з ба за вых прын цы паў 
тэ ле фо на да ве ру. А пе ра да-
ча труб кі мае на ўва зе пэў ны 
ціск. У па доб най сі ту а цыі псі-
хо лаг і дзі ця — вы му ша ныя 
су раз моў цы. І раз мо ва на ўрад 
ці атры ма ец ца эфек тыў най. 
Лепш рас ка заць сы ну ці да-
чцэ пра маг чы масць на браць 
ну мар тэ ле фо на да ве ру і су-
мес на са спе цы я ліс там па-
спра ба ваць вы ра шыць тую ці 
ін шую праб ле му».

НЕ СУР' ЁЗ НЫХ 
ПРАБ ЛЕМ НЕ ІС НУЕ!
Час цей за ўсё «не да рос-

лым» аба не нтам тэ ле фо на 
да ве ру ад 11 да 18 га доў. 
Боль шая па ло ва тых, хто па-
тэ ле фа на ваў, спа кой на і раз-
важ лі ва аб мяр коў вае свае 
праб ле мы, а не ка то рыя тэ ле-
фа ну юць на мя жы іс тэ ры кі з 
су іцы даль ны мі дум ка мі. Та ды 
га лоў ная за да ча кан суль тан та 
— не вы ра шыць праб лем ную 
сі ту а цыю, а па леп шыць эма-
цы я наль ны стан пад лет ка. На-
тал ля пры зна ец ца, што су ты-
ка ла ся з па доб ны мі зван ка мі: 
«Та кія раз мо вы вель мі скла-
да ныя, і мо гуць за цяг вац ца да 
не каль кіх га дзін. І ўсё роў на 
пас ля та го, як кла дзеш труб-
ку, ня ма ўпэў не нас ці, што з 
дзі цём бу дзе ўсё ў па рад ку».

Кан суль та ван не па тэ ле фо-
не да ве ру пра во дзіц ца ана нім-
на, зван кі не ад соч ва юц ца. Та му 
паў плы ваць на сі ту а цыю, ка лі 
жыц цё су раз моў цы зна хо дзіц ца 
ў не бяс пе цы, спе цы я ліс ты, на 
жаль, не мо гуць. Умя шан не ста-

рон ніх маг чы ма толь кі з да зво лу 
тых, хто па тэ ле фа на ваў.

«Але час цей за ўсё да нас 
звяр та юц ца з ла каль ны мі 
праб ле ма мі, — пра цяг вае На-
тал ля. — На прык лад, дзяў чын-
ка па да ры ла сяб роў цы не тую 
хуст ку, і сяб роў ка па крыў дзі-
ла ся. Вось дзяў чын ка тэ ле фа-
нуе і пы та ец ца, як ёй ся бе па-
во дзіць, каб не да вес ці спра ву 
да кан флік ту. Ці, па мя таю, быў 
у мя не скла да ны зва нок, адзін 
з пер шых: па тэ ле фа на ваў 

шас ці га до вы хлоп чык, у яко га 
па мёр ха мя чок. У та кім уз рос-
це смерць хат ня га га да ван ца 
пры раў ноў ва ец ца да стра ты 
бліз ка га ча ла ве ка. І па тлу ма-
чыць ма лень ка му ча ла веч ку, 
што і пас ля гэ та га мож на і трэ-
ба жыць да лей, зу сім ня прос-
та. Сло вам, для нас не іс нуе 
не сур' ёз ных праб лем».

ШЧЫ РАЯ РАЗ МО ВА 
І НІ Я КІХ МА НІ ПУ ЛЯ ЦЫЙ

У па раў на нні з «ка бі нет-
ны мі» псі хо ла га мі, у спе цы-
я ліс таў тэ ле фо на да ве ру аб-
ме жа ва ны ін стру мен та рый. 
Яны не ба чаць аба не нта, не 
ма юць маг чы мас ці на ла дзіць 
зро ка вы кан такт і па знеш нім 
вы гля дзе аца ніць эма цы я-
наль ны стан ча ла ве ка. Не вы-
ка рыс та еш тут і спе цы яль ныя 
пры ёмы, эле мен ты арт-тэ ра-
піі — толь кі шчы рая раз мо ва. 
«Ка лі ўзды ма ец ца праб ле ма 

ўза е ма ад но сін з баць ка мі, мы 
не аб мяр коў ва ем дзе ян ні ма ці 
ці баць кі, а раз маў ля ем пра 
тое, што ад чу вае пад ле так, — 
тлу ма чыць На тал ля. — У нас 
ня ма за да чы рас ка заць, як 
трэ ба ра біць, рэ ага ваць, мы 
мо жам толь кі пра па на ваць 
вый сце з праб лем най сі ту а-
цыі. І ўжо аба нент па га джа ец-
ца ці не па га джа ец ца з гэ тым. 
Пе ра кон ваць і ма ні пу ля ваць 
мы не ма ем ні я ка га пра ва».

Тэ ле фон да ве ру пра цуе 
круг ла су тач на. На тал ля ка жа, 
што на ват у нач ныя зме ны тэ-
ле фон ча сам рас па ля ец ца ад 
зван коў. «Ду шэў ную раў на ва-
гу мож на стра ціць і ра ні цай, і 
ноч чу», — усмі ха ец ца псі хо лаг. 
А вось у зва ро тах са школь-
ны мі праб ле ма мі (кан флік ты 
з на стаў ні ка мі, страх пе рад 
іс пы та мі і г.д.) мож на пра са-
чыць пэў ную за ка на мер насць. 
Больш за ўсё та кіх зван коў па-
сту пае ў па чат ку навучальнага 

го да, у пе ры яд адап та цыі, ці, 
на ад ва рот, на пры кан цы, ка лі 
на ста не школь ні ка ад бі ва ец ца 
фі зіч ная і псі ха ла гіч ная стом ле-
насць. Улет ку, ка лі дзе ці раз'-
яз джа юц ца па ла ге рах, час цей 
тэ ле фа ну юць з праб ле ма мі ў 
стасунках з ра вес ні ка мі.

На пры кан цы на шай раз мо-
вы пы та ю ся ў На тал лі, ці зда-
ра лі ся вы пад кі, ка лі аба нент 
пра сіў па раз маў ляць з ін шым 
спе цы я ліс там: «У ма ёй прак ты-
цы та ко га не бы ло. На ад ва рот, 
не ка то рыя ці ка вяц ца, ка лі на 
тэ ле фо не пра цуе той ці ін шы 
кан суль тант, каб у на ступ ны раз 
«тра піць» ме на ві та да яго. Гэ та, 
хут чэй, вы клю чэн не з пра ві лаў, 
але і та кое зда ра ец ца». А ка лі 
та кое зда ра ец ца, ці не леп шая 
гэ та рэ кла ма тэ ле фо ну да ве ру? 
Усё ж та кі лепш вы га ва рыц ца 
і па спра ба ваць знай сці ко рань 
зла, а не ча каць, па куль гэ ты 
са мы ко рань пра рас це.

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ.

ТЭ ЛЕ ФОН ДА ВЕ РУ: 
КА ЛІ МАЎ ЧАЦЬ УЖО НЕ МАГ ЧЫ МА...
За ўва жа лі, што рас кры ваць ду шу ляг чэй пе рад не зна-
ё мы мі людзь мі? Мы здоль ны рас ка заць сваю бія гра-
фію вы пад ко ва му зна ё ма му, спа да рож ні ку. І на ад ва-
рот, па дзя ліц ца па чуц ця мі з бліз кім ча ла ве кам бы вае 
не так прос та. А рап там не зра зу ме юць, асу дзяць, 
ад вер нуц ца?.. Асаб лі ва гэ та ак ту аль на для пад лет каў. 
Хі ба рас ка жаш ма ці пра пер шае ка хан не ці кан флікт 
у шко ле? Хі ба пры зна еш ся та ту, што яго сын ма рыць 
не пра ва ен ную кар' е ру, а пра тэ ат раль ныя пад мост-
кі? Ужо пят нац цаць га доў у Бе ла ру сі пра цуе тэ ле фон 
да ве ру для дзя цей і пад лет каў, ство ра ны ме на ві та для 
та кіх сі ту а цый — ка лі маў чаць ужо не маг чы ма.
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Тэ ле фон да ве ру для дзя цей і пад лет каў: 
(8-017) 246-03-03. Пра цуе круг ла су тач на. 

Кан суль та цыі вя дуц ца ана нім на, 
пры за ха ван ні поў най кан фі дэн цы яль нас ці.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

П
о руч з ва жа ты мі на пра ця гу 
ўсёй зме ны пра ца ва лі ча ты-
ры сту дэн ты Ін сты ту та жур-
на ліс ты кі БДУ, кож ны з якіх 

так са ма з'яў ля ец ца прак ты ку ю чым 
жур на ліс там. Тры з іх пра ца ва лі з 
юн ка ра мі ў трох кар пу сах — Ла зур-
ным, Ляс ным і Азёр ным. І сваю чар гу, 
аў тар гэ тых рад коў на пе ры яд зме ны 
стаў га лоў ным рэ дак та рам агуль на-
зуб ра няц кай га зе ты, су пра цоў ні ка-
мі якой бы лі юн ка ры-фры лан се ры з 
усіх кар пу соў ад ра зу.

З са ма га па чат ку пра цы над га зе-
та мі ста ла зра зу ме ла: ла гер — гэ та 
са праў ды свое асаб лі вая ма лень кая 
кра і на з не вы чэрп най коль кас цю жур-
на лісц кіх тэм. Дзе ці пі са лі пра ўсё. Ін-
тэр в'ю — у ла ге ры вя ліз ная коль касць 
ці ка вых ге ро яў ся род пер са на лу; акра-
мя та го, ледзь не кож ны дзень да дзя-
цей пры яз джа лі ці ка выя гос ці. Рэ пар-
таж — што дня ў ла ге ры пра во дзі ла ся 
ад ра зу не каль кі ме ра пры ем стваў. 
На ват для да во лі спе цы фіч ных жур-
на лісц кіх жан раў, на кшталт рэ цэн зіі 
ці фель е то на, зна хо дзіў ся ма тэ ры ял: 

рэ цэн зіі пі са лі ся па вод ле су мес на пра-
гле джа ных філь маў, фель е то ны ства-
ра лі ся на пад ста ве смеш ных вы пад-
каў у ла ге ры. У ад ну з кар пус ных га зет 
тра пі ла на ват руб ры ка «Зуб ра няц кая 
па лі ты ка», дзе дру ка ва лі ся на ві ны пра 
дзей насць дзі ця ча га са ма кі ра ван ня.

Пад час пра цы над га зе та мі больш 
за ўсё ўраж ва ла здоль насць юных ка-
рэс пан дэн таў шу каць і ба чыць праб ле-
мы. Ме на ві та кры ты ка больш за ўсё 
пры цяг ва ла зуб ра няц кіх жур на ліс таў. 
Ча сам гэ та бы лі са праў ды важ ныя для 
ла ге ра ма тэ ры я лы — як, на прык лад, 

фо та рэ пар таж пра бе ла рус кую мо ву 
ў ла ге ры. Два ка рэс пан дэн ты прай-
шлі ся па тэ ры то рыі цэнт ра і сфа та-
гра фа ва лі ўсе над пі сы па-бе ла рус ку, 
якіх ака за ла ся не так шмат. Але ча сам 
дзя цей за цяг ва лі аса біс тыя праб ле-
мы. Най больш па пу ляр най тэ май для 

кры ты кі бы ла ча со вая «кан фіс ка цыя» 
ва жа ты мі ма біль ных тэ ле фо наў (па 
зуб ра няц кіх за ко нах, у дзя цей па пры-
ез дзе збі ра юць со та выя, а раз да юць іх 
два ра зы на дзень: на «ці хай га дзі не» і 
пе рад ад бо ем). Да рэ чы, як раз ад сут-
насць ма біль най су вя зі і па ста ян на га 
до сту пу ў ін тэр нэт ус клад ня ла пра цу 
жур на ліс таў і ад на ча со ва ра бі ла яе 
больш ці ка вай.

Але не толь кі «дру ка ва ным сло-
вам» жы лі зуб ра няц кія юн ка ры: 
улас на руч на кож ны кор пус вы пус-
ціў па ра дыё- і тэ ле пе ра да чы. Най-
больш скла да ным мо ман там тут быў 
тэх ніч ны: ка лі зняць ці за пі саць ма-
тэ ры ял дзе ці змаг лі вель мі хут ка, то 
ман таж за няў у іх ледзь не боль шую 
част ку пад рых тоў кі. Не без да па мо гі 
сва іх ста рэй шых ка лег юн ка ры за-
свой ва лі пра гра мы для ман та жу і ў 

тэр мін вы пус ці лі га то выя пе ра да чы 
вель мі вы со ка га ўзроў ню. Дай шло 
на ват да вы смей ван ня са мых рас-
паў сю джа ных штам паў тэ ле жур на-
ліс ты кі.

А
д ной з асноў ных мэт зме ны 
быў вы пуск пер ша га ну ма ра 
агуль на зуб ра няц кай га зе ты 
і пад рых тоў ка пра ек та пе ры-

я дыч на га вы дан ня цэнт ра. Спра ва ў 
тым, што ў ла ге ры доў гі час не бы ло 
сва ёй га зе ты, якую б вы пус ка лі дзе-
ці. Для вы ра шэн ня праб ле мы быў 
пра ве дзе ны аду ка цый ны фо рум, на 
якім 6 ка манд прэ зен та ва лі свае ра-
бо ты на тэ мы, што ты чы лі ся ўсіх ас-
пек таў бу ду ча га вы дан ня: яго наз вы, 
фар ма ту, струк ту ры...

Вы на ход ніц твам зме ны стаў так-
са ма не зу сім жур на лісц кі кон курс 
«Букт рэй лер». Сут насць яго бы ла ў 
тым, што кож ны атрад зды маў не вя лі кі 
ві дэа ро лік па ма ты вах якой-не будзь з 
кніг. Трэ ба ска заць, кон курс прай шоў 
«на ўра»: гле да чы шчы ра смя я лі ся і су-
пер ажы ва лі ге ро ям ро лі каў. Лі да ра мі, 
праў да, ста лі каз кі: ме на ві та па іх бы-
ло зня та больш за ўсё букт рэй ле раў 
(толь кі на «Чыр во ны Кап ту рок» прый-
шло ся тры ра бо ты). Ад нак не абы шлі 
ўва гай дзе ці і ін шыя тво ры: «Май стра 
і Мар га ры ту» Бул га ка ва, «Зла чын ства 
і па ка ран не» Да ста еў ска га, «Ма лень-
ка га прын ца» Эк зю пе ры і на ват «Па-
ца лу нак пе рад смер цю» Ле ві на. На 
жаль, на кні гі бе ла рус кіх аў та раў бук-
т рэй ле раў зня та не бы ло.

На пры кан цы зме ны тра ды цый на 
пад во дзі лі ся вы ні кі, у пер шую чар гу 
— фес ты ва лю «Све жы ве цер». Усе 
леп шыя жур на ліс ты зме ны атры ма-
лі дып ло мы ў роз ных на мі на цы ях, 
пры чым аб са лют ным пе ра мож цам 

ста ла ка ман да ма гі лёў скай гім на зіі 
№1. Сва і мі ўра жан ня мі ад зме ны 
па дзя лі ла ся яе ўдзель ні ца Дзі на 
МІ ХА ЛАП:

— На ват не ўяў ля ла, што ўсё так 
ад бу дзец ца. Бы ло вель мі шмат за-
дан няў, ме ра пры ем стваў, і я вель мі 
ра да, што мы знай шлі ў са бе сі лы 
паў дзель ні чаць ва ўсім. Нам усё вяр-
ну ла ся з ліх вой, і мае ўра жан ні ця-
пер цяж ка пе ра даць сло ва мі. Ці не 
ста мі ла ся? Толь кі ка лі гэ та вы ключ-
на твор чая стом ле насць. Га лоў ны 
вы нік зме ны для мя не — я ве даю, 
што ма гу і ўмею пі саць жур на лісц-
кія тэкс ты. Пра па ступ лен не на жур-
фак па куль га ва рыць не бу ду, але, 
як мі ні мум, за па сны ва ры янт у мя не 
ця пер ёсць.

Н
а апош няй су стрэ чы, якая 
ад бы ла ся пе рад ад' ез дам, 
удзель ні кі фес ты ва лю дзя-
ка ва лі ме та дыс там, ва жа-

тым і ўсім, хто з імі пра ца ваў. А не-
каль кі дзя сят каў ча ла век упэў не на 
ка за лі, што з бу ду чай пра фе сі яй 
кан чат ко ва вы зна чы лі ся. Ці ж не 
для гэ та га і пра ца ваў «Зуб ра няц кі 
кар пункт»?

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ,
Мя дзель скі ра ён.

Па тэ ле фа на ваў шас ці га до вы хлоп чык, у яко га 
па мёр ха мя чок. У та кім уз рос це смерць хат ня га 
га да ван ца пры раў ноў ва ец ца да стра ты бліз ка га 
ча ла ве ка.

«СВЕ ЖЫ ВЕ ЦЕР» ЖУР НА ЛІСЦ КАЙ ПРА ФЕ СІІ

Юн ка ры 
за ра бо тай.

Пад час пра цы над 
га зе та мі больш за ўсё 
ўраж ва ла здоль насць юных 
ка рэс пан дэн таў шу каць і 
ба чыць праб ле мы. Ме на ві та 
кры ты ка больш за ўсё 
пры цяг ва ла зуб ра няц кіх 
жур на ліс таў.

Юн ка ры за свой ва лі пра гра мы для ман та жу і ў тэр мін 
вы пус ці лі га то выя пе ра да чы вель мі вы со ка га ўзроў ню. 
Дай шло на ват да вы смей ван ня са мых рас паў сю джа ных 
штам паў тэ ле жур на ліс ты кі.


