7 фактаў аб псіхалагічнай службе БДУ
1.

Трэнінг крэатыўнасці
«YELLOWЫ НАСТРОЙ»
Развіццё творчых здольнасцяў
у спазнанні сябе і іншых, уменне
зірнуць на свет па-новаму, убачыць арыгінальнае ў штодзённым.
Арганізацыйны сход адбудзецца 21 лютага ў 17.00 па адрасе пр. Пераможцаў, 9-131
(інтэрнат № 4).
Тэл. для даведак 203-69-83.

У 2010 г. псіхалагічнай службе БДУ споўнілася 10 гадоў. Гэта
былі гады творчасці і станаўлення.
Напрыклад, некаторыя буйныя
праекты маюць ужо досыць працяглую гісторыю:
- з 2005 г. працуе студэнцкі псіхалагічны клуб;
- з 2006 г. праводзяцца Дні псіхалогіі;
- з 2008 г. дзейнічаюць творчая
майстэрня і відэасалон.

Трэнінг
«ЦЕЛА – ЛЮСТЭРКА ДУШЫ»
Дзіўнае адкрыццё свайго цела, утоеных у ім магчымасцяў,
уласнай энергіі, нечаканыя эмоцыі
і глыбокі дыялог з сабой, новае
адчуванне сябе і свайго цела.
Арганізацыйны сход – 9 сакавіка ў 18.00 па адрасе вул. Кастрычніцкая, 2-308 (інтэрнат № 2).
Тэл. для даведак 328-60-37.

2.

У службе працуюць 16 спецыялістаў, з іх двое з'яўляюцца
практычнымі псіхолагамі вышэйшай катэгорыі, пяцёра – першай
катэгорыі. Шырока прадстаўлены
спецыялізацыі, якімі авалодалі і паспяхова выкарыстоўваюць на практыцы псіхолагі службы. Гэта
псіхааналіз, NLP, сімвалдрама,
коўчынг, розныя віды тэрапіі, такія
як гештальт, арт, танцарухальная,
цялесна-арыентаваная. Прынцыпы
работы спецыялістаў – «Прафесійна. Ананімна. Бясплатна».

3.

У структуры службы дзейнічаюць 4 сацыяльна-псіхалагічныя
цэнтры, на базе якіх арганізоўваюцца і праводзяцца сацыяльнапсіхалагічныя трэнінгі, пасяджэнні
студэнцкага псіхалагічнага клуба,
сустрэчы мужчынскага і жаночага
клубаў, псіхалагічныя гасцёўні і
практычныя заняткі. Для індывідуальнай работы прадугледжана
7 кансультацыйных кабінетаў. Тут
любы студэнт і супрацоўнік універсітэта можа атрымаць прафесійную
падтрымку і разабрацца з узніклымі
псіхалагічнымі і сацыяльнымі праблемамі.

4.

Кожны
год
служба
арганізоўвае і праводзіць больш за
250 мерапрыемстваў. Зараз яны
ўключаны ў Фестываль практычнай
псіхалогіі. Місія фестывалю –
аб'яднаць вакол сябе ўсіх, для каго

важная і цікавая псіхалогія. Адмыслоўцы-псіхолагі іншых устаноў
адукацыі, выкладчыкі, педагогі і,
вядома, студэнты, – псіхалагічная
служба заўсёды рада вітаць вас на
фестывальных мерапрыемствах.
Той, хто хоча даведацца аб глыбінях
псіхікі, папрацаваць над сабой у
розных напрамках, навучыцца
чамусьці новаму, мае такую магчымасць. Глядзіце АНОНС МЕРАПРЫЕМСТВАЎ!

5.

У серыі выданняў службы
«Псіхалагічны спектр пазнання» з
2006 г. выйшла 6 вучэбна-метадычных дапаможнікаў і 1 даведачнае выданне. Асаблівае значэнне ся-

род іх маюць практыкаскіраваныя
выданні «Эмацыйна-валявая самарэгуляцыя», «Псіхагігіена», «Правілы паспяховага студэнта».

6.

На базе службы створана
бібліятэка для студэнтаў. У ёй сабраны выданні па псіхалогіі (кнігі,
часопісы). Бібліятэкай можа карыстацца любы студэнт універсітэта.
Тут можна знайсці важную і карысную інфармацыю рознай тэматыкі:
міжасобасныя адносіны, самапазнанне, асобасны рост, развіццё
лідарскіх здольнасцяў і інш.

7.

Спецыялістамі службы распрацавана больш за 30 тэматык

практычных заняткаў (згуртаванне,
кампетэнтныя зносіны, вырашэнне
канфліктаў, самарэгуляцыя, пастаноўка мэты, тайм-менеджмент і
многія іншыя). Заняткі ўключаны ў
спецыяльны зборнік. Куратар, стараста групы і проста ініцыятыўны
студэнт могуць выбраць з яго
цікавую тэму, арганізаваць на
факультэце ініцыятыўную групу
(выбраць дату і час, замовіць
аўдыторыю), а спецыялісты-псіхолагі заўсёды гатовыя правесці
заняткі. Азнаёміцца са зборнікам
можна ў сацыяльна-псіхалагічным
цэнтры па адрасе вул. Кастрычніцкая, 2-308, тэл. для даведак
(017) 328-60-37.

Творчая
майстэрня
С

тудэнцтва – гэта пара не
толькі вучобы, пазнання,
развіцця, удасканалення, самавыхавання і г. д. Гэта яшчэ і выдатная
магчымасць рэалізаваць свае
здольнасці, веды і ўменні, прымаючы ўдзел у розных сацыяльных
праектах. Напрыклад, нашы студэнты старэйшых курсаў з ліку актыву захацелі правесці шэраг
заняткаў са студэнтамі першага
курса (праект «Каманда»), а мы ў
сваю чаргу навучылі іх па праграме
«Згуртаванне і выяўленне лідарскага патэнцыялу».
А нехта актыўна ўдзельнічае ў
валанцёрскім руху, дапамагае
дзіцячым дамам, праводзіць прафарыентацыйную работу са школьнікамі, апякуе ветэранаў і людзей з
абмежаванымі магчымасцямі...
Але заўсёды ўзнікае неабходнасць
у падтрымцы з боку дасведчаных
спецыялістаў. Існуюць, здавалася
б, простыя пытанні, на якія можна

АНОНС
ТРЭНІНГАЎ
І ТРЭНІНГАВЫХ
МОДУЛЯЎ

даць відавочныя адказы. Але не заўсёды хапае вопыту і ведаў, каб
гэта зрабіць.
Так, для падтрыман ня моладзевых
ініцыятыў і сацыяльных праектаў на базе
псіхалагічнай службы
была створана творчая майстэрня. Яна
прызначана для тых,
хто збіраецца рэалізаваць або паўдзельнічаць у якім-небудзь сацыяльным
праекце.
З нашага боку гэта разнастайныя навучальныя семінары,
распрацоўка сцэнарыяў, практыкумаў, падбор матэрыялаў і практычнага інструментарыю, метадычныя рэкамендацыі, кансультацыі са спецыялістамі. А ініцыятыўныя групы самастойна (ці зноў
жа пры нашай падтрымцы) уваса-

Трэнінгавы модуль
«МІЖАСОБАСНЫЯ КАНФЛІКТЫ
І ШЛЯХІ ІХ ПЕРААДОЛЕННЯ»
Развіццё
ўпэўненасці
ў
міжасобасных адносінах, аналіз
сваіх учынкаў, пошук выйсця са
складаных жыццёвых сітуацый.
Заняткі праводзяцца 10, 17 і
24 сакавіка па адрасе вул. Курчатава, 6-8 (інтэрнат № 3). Пачатак у 18.30.
Тэл. для даведак 278-13-27.
Трэнінг
«ДАВАЙЦЕ ПАГУТАРЫМ»
Трэнінг для тых, у каго
ўзнікаюць цяжкасці ў зносінах як з
сябрамі, так і з незнаёмымі
людзьмі. Спецыяльна падабраныя псіхалагічныя практыкаванні
дапамогуць стаць больш кампетэнтным у зносінах.
Арганізацыйны сход – 16 сакавіка ў 18.00 па адрасе пр.
Дзяржынскага 87-128 (інтэрнат
№ 11).
Тэл. для даведак 259-74-93.
Трэнінг
«ПРАБЛЕМЫ Ў АДНОСІНАХ
З БАЦЬКАМІ?
ДАВАЙЦЕ ІХ ВЫРАШАЦЬ»
Мэта трэнінгу заключаецца ў
павышэнні камунікатыўнай культуры: з аднаго боку, гэта дасягненне псіхалагічнай незалежнасці
ад бацькоў, з другога – захаванне
блізкіх эмацыйных адносін.
Арганізацыйны сход адбудзецца 17 сакавіка ў 20.00 па
адрасе вул. Кастрычніцкая, 2-308
(інтэрнат № 2).
Тэл. для даведак 328-60-37.
Трэнінг
УПЭЎНЕНЫХ ПАВОДЗІНАЎ
(ранішняя група)
Мэта – здабыць і дэманстраваць большую ўпэўненасць у
сабе, пазбавіцца сарамлівасці.
Магчымасць у камфортнай абстаноўцы трэнінгавай групы апрабаваць новыя, больш упэўненыя
мадэлі паводзін.
Арганізацыйны сход – 22 сакавіка ў 11.00 па адрасе пр. Пераможцаў, 9-131 (інтэрнат № 4).
Тэл. для даведак 203-69-83.

бляюць у жыццё, рэалізуюць створаныя праекты.
Такім чынам, калі вы хочаце
падрыхтаваць публічнае мерапрыемства (сацыяльныя, дабрачынныя, гуманітарныя акцыі); за ду м аліся, як арганізаваць матэрыял і
напісаць сцэнарый, імкняцеся
зрабіць яго яркім і запамінальным;
вам цяжка выступаць публічна, то
для вас працуе творчая майстэр-

ня, дзе можна атрымаць прафесійную кансультацыю і практычныя рэкамендацыі спецыялістаў у
арганізацыі і правядзенні такіх
мерапрыемстваў.

Творчая майстэрня працуе
на базе сацыяльна-псіхалагічнага цэнтра па адрасе
вул. Кастрычніцкая, 2, каб.
308, тэл. (017) 328-60-37.

Трэнінгавы модуль
«АД МЭТЫ ДА ВЫНІКУ»
Тэхналогіі эфектыўнага планавання і дасягнення мэтаў. На канкрэтных прыкладах удзельнікі
адпрацоўваюць навык пастаноўкі
і рэалізацыі жыццёвага плана.
Заняткі праводзяцца 23 і 30 сакавіка ў 17.00 па адрасе пр. Пераможцаў, 9-131 (інтэрнат № 4).
Тэл. для даведак 203-69-83.

ПСІХАЛАГІЧНАЯ СЛУЖБА БДУ

Дні псіхалогіі

ДЫСТАНЦЫЙНАЕ ТЭСЦІРАВАННЕ

Праект «Дні псіхалогіі»
рэалізуецца раз у семестр
на некалькіх факультэтах і дазваляе ў кароткі
тэрмін наведаць мноства мерапрыемстваў
псіхалагічнай службы.

У канцы 2010 г. адбылося
дыстанцыйнае псіхалагічнае тэсціраванне першакурснікаў з удзелам больш
чым 2500 студэнтаў з 17
факультэтаў БДУ. Вось
некалькі цікавых фактаў:

Так, 9–11 лістапада 2010 года
Дні псіхалогіі праводзіліся на
біялагічным, гуманітарным факультэтах і ФРКТ з ахопам больш як 500
студэнтаў.
На прэзентацыі «Псіхалогія і
псіхолаг» удзельнікі змаглі пазнаёміцца з асноўнымі напрамкамі сучаснай практычнай псіхалогіі і даведацца пра спецыфіку працы
псіхолагаў. Прайшоў аўкцыён
псіхалагічных паслуг – своеасаблівая латарэя, якая арыентуе ў
разнастайнасці адукацыйных, дыягнастычных, фарміруючых і развіццёвых мерапрыемстваў, якія
праводзяцца псіхалагічнай службай БДУ. Таксама адбылася алімпіяда па псіхалогіі, праведзены
больш за дзесяць практычных
заняткаў. На іх разгледжаны
заўсёды актуальныя для студэнтаў
тэмы: кахання, хлусні, ляноты,
самарэгуляцыі і самападрыхтоўкі.
Інтэрактыўная выстава «Псіхалагічная служба БДУ» і экспрэс-дыягностыка «Пазнай сябе» працавалі
ўсе тры дні. На выставе студэнты
змаглі задаволіць свой інтарэс у
псіхалагічных ведах, пабываць у
ролі псіхолага, напісаць эсэ на тэму «Псіхалогія – гэта ...» і проста
пашырыць свой кругагляд у разна-

БДУ нязменна
разглядаецца як прэстыжная навучальная ўстанова. На гэта паказвае тое, што ў большасці рэспандэнтаў пераважае матывацыя
атрымання дыплома, гэта значыць статус гэтага дакумента з'яўляецца «прынадным кавалачкам»
у сістэме жыццёвых каштоўнасцяў.
З іншага боку, фарміраванне сталай асобы і прафесійнай ідэнтычнасці прадугледжвае патрэбу
ў набыцці агульнакультурных і
прафесійна значных ведаў. Таму ў
далейшым студэнтам неабходна
фарміраваць у сябе іншыя віды
матывацыі – здабыцця прафесіі і
атрымання ведаў.
Калі вам неабходная падтрымка ў гэтым, запрашаем на
псіхалагічныя заняткі «Паспяховае
працаўладкаванне», «Асновы прафесійнага іміджу», «Як правільна
напісаць рэзюмэ», «Кар'ера і
кар'ерны рост», «Выхавай у сабе
прафесіянала» і інш. Тут вы зможаце хутчэй зарыентавацца і
знайсці сваё месца ў абранай вамі
прафесіі.

Факт № 1.

стайнасці псіхалагічнай практыкі. А
тыя, хто ўдзельнічаў у экспрэсдыягностыцы, за 15–20 хвілін
збіралі рамонак-характарыстыку,
якая апісвае ўласцівасці памяці і
ўвагі, стратэгіі паводзінаў, асаблівасці міжасобасных камунікацый.
Таксама на Днях псіхалогіі быў
арганізаваны брыфінг: студэнты
атрымалі магчымасць задаць
спецыялістам пытанні, якія іх
цікавяць, і атрымаць кампетэнтныя
адказы псіхолагаў службы.
Дні псіхалогіі – адкрыты праект.
Нават калі вы не з'яўляецеся студэнтам факультэта, на якім праводзяцца чарговыя Дні, вы заўсёды
можаце наведаць цікавую для вас
праграму. Псіхалагічная служба рада вітаць усіх сяброў у якасці
памочнікаў і паплечнікаў. Паспрабаваць сябе ў новай дзейнасці –
гэта таксама велізарны асобасны
рост!

УВАГА!
Запрашаем усіх на
«Дні псіхалогіі»
на геаграфічным,
хімічным і юрыдычным
факультэтах
у сакавіку!
Дадатковая
інфармацыя па тэл:
(017) 328 60 37,
203 69 83

АНОНС ІНШЫХ МЕРАПРЫЕМСТВАЎ
СТУДЭНЦКІ ПСІХАЛАГІЧНЫ КЛУБ
Сустрэчы клуба
24.02 М + Ж: Баланс адносін,
31.03 Homo-conflictus: Жыццё без канфліктаў,
28.04 Фактар упэўненасці,
26.05 Свет для дваіх: Ствараем адносіны.
Відэасалон
17.03 М/ф «Масква, я люблю цябе», ці Жыццё ў малюнках,
14.04 М/ф «Пачатак», або Пазнанне сябе,
12.05 М/ф «Псіхааналітык прэзідэнта», або Як вырашыць свае праблемы.
СПК працуе па адрасе вул. Кастрычніцкая, 2-308
(інтэрнат № 2). Тэл. для даведак (017) 328 60 37. Пачатак мерапрыемстваў – у 19.00.

Псіхалагічная лабараторыя Insight
працуе па адрасе пр. Пераможцаў, 9-131 (інтэрнат № 4).
Любы студэнт, які цікавіцца псіхалогіяй, можа атрымаць тут псіхалагічныя веды і навыкі, вопыт правядзен-

ня даследаванняў, эксперыментаў, трэнерскай працы з
групай. Тэмы лабараторый фарміруюцца па запыце
студэнтаў. Сустрэчы праводзяць спецыялісты псіхалагічнай службы БДУ, запрошаныя псіхолагі-практыкі і
самі студэнты пры метадычным кіраўніцтве куратараў
лабараторыі. Тэл. для даведак 203-69-83.

Псіхалагічны клуб

для дзяўчат

працуе па адрасе пр. Пераможцаў, 9-131 (інтэрнат № 4).
Абмяркоўваюцца адрозненні мужчынскай і жаночай
псіхалогіі, пытанні ўзаемаадносін, жаночай паспяховасці
і самарэалізацыі.
Сустрэчы праходзяць кожны другі панядзелак месяца (14 лютага, 14 сакавіка, 11 красавіка, 16 мая). Пачатак мерапрыемстваў – у 17.30.
Планаваныя тэмы: імідж і самапрэзентацыя, маніпуляцыі і ўплыў, крызісы ў адносінах і канфлікты, манеры
і этыкет, пошук унутраных рэсурсаў, творчы падыход да
самапазнання, мужчынская псіхалогія ад А да Я.
Тэл. для даведак 203-69-83.

Інфармацыю пра работу псіхалагічнай службы БДУ можна атрымаць на афіцыйным
сайце БДУ – bsu.by ў адпаведным раздзеле. А яшчэ створана электронная рассылка для
студэнтаў. З яе дапамогай па запыце можна атрымліваць пакеты матэрыялаў па розных
псіхалагічным тэматыках, падабраных спецыялістамі службы.
Рэгулярна рассылаецца інфармацыя пра мерапрыемствы, якія праводзяцца ў
псіхалагічнай службе: сустрэчы студэнцкага псіхалагічнага клуба, трэнінгі, псіхалагічныя
гасцёўні і інш. Усе ахвотныя могуць звярнуцца на адзін з электронных адрасоў psyservice@
bsu.by або psychol_bsu@mail.ru і задаць пытанне, якое іх цікавіць, ці пакінуць заяўку,
у якой неабходна сфармуляваць свае пажаданні або пытанні, якія будуць асвятляць
спецыялісты псіхалагічнай службы.

Факт № 2. Трывога – не-

пазбежны спадарожнік студэнта
першага курса. Хутчэй за ўсё, яна
з'яўляецца наступствам адаптацыйнага перыяду. Аднак павышаная трывожнасць негатыўна
ўплывае на псіхаэмацыйны стан,
працаздольнасць, увагу. Гэта
нельга абмінаць. Для карэкцыі высокай трывожнасці мы прапануем
наступныя заняткі: «Эмацыйная
самарэгуляцыя», «Экзаменацыйны стрэс, ці Жыццё падчас сесіі»,
«У гармоніі з сабой, або Як змагацца з негатыўнымі эмоцыямі і
станамі» і многія іншыя.

Факт № 3.

Самапазнанне – займальны працэс. У ходзе
тэсціравання студэнты змаглі
азнаёміцца з асаблівасцямі сваёй
асобы, тэмпераменту, характару,
паводзін, зносін, самаацэнкі.
Вынікі паказалі разнастайнасць
тыпаў асобы, але першую чацвёрку ўтварылі:
- «Педагогі», або тыя, хто адказныя і выканаўчыя, цярплівыя і
талерантныя, валодаюць навыкамі
ўплыву і пераканання. Людзям
дадзенага тыпу рэкамендуецца
грамадская дзейнасць (прымальнымі з'яўляюцца пасрэдніцтва і
медыяцыя).
- «Журналісты». Гэта людзі гнуткія, эмацыйныя, арыентаваныя на
падтрымку і адабрэнне наваколь-

ных. Яны прыроджаныя даследчыкі. Максімалісты. Але часта яны
далёкія ад рэальнасці, і такія
супярэчнасці ствараюць павышаную трывожнасць. Для іх асобаснай рэалізацыі падыходзяць творчыя праекты і свабодныя ўмовы
дзейнасці.
- «Гандляры», або сацыяльна
накіраваныя асобы. Прынцыповыя, адказныя, абавязковыя. Як
правіла, яны вельмі дзейсныя.
Асабліва яны маюць поспех у
арганізацыі ўзаемадзеяння з
людзьмі. Таму ім падыдзе дзейнасць, звязаная з навучаннем
іншых.
- «Адміністратары». Гэта выканаўцы. Для іх прынцыповая дакладнасць, строгасць, перакананасць, каштоўнасная іерархія.
Яны валодаюць значнымі арганізатарскімі якасцямі. Могуць праяўляць пэўны недахоп гнуткасці.
Для яшчэ больш глыбокага самапазнання, разумення сябе і
сваіх асаблівасцяў мы прапануем
такія заняткі, як «Раскрыццё асобасных рэсурсаў», «Эфектыўнае
самапазнанне», «Самапазнанне
як працэс развіцця асобы», «Мой
вобраз-Я» і інш.
Дзякуем усім удзельнікам дыстанцыйнага
псіхалагічнага
тэсціравання за актыўнасць!
Руслан ПАПОК,
начальнік псіхалагічнай
службы БДУ

АНОНС
ПРАКТЫЧНЫХ ЗАНЯТКАЎ, ПСІХАЛАГІЧНЫХ
ГАСЦЁЎНЯЎ, СЕМІНАРАЎ-ТРЭНІНГАЎ,
МАЙСТАР-КЛАСАЎ
Заняткі праводзяцца ў сацыяльна-псіхалагічных цэнтрах па адрасах:

Вул. Кастрычніцкая, 2-308 (інтэрнат № 2), тэл. (017) 328-60-37;
Вул. Курчатава 6-8 (інтэрнат № 3), тэл. 278-13-27;
Пр. Пераможцаў, 9-131 (інтэрнат № 4), тэл. 203-69-83;
Вул. Курчатава, 8-1 (інтэрнат № 10), тэл. 278-13-27;
Пр. Дзяржынскага, 87-128 (інтэрнат № 11), тэл. 259-74-93.
ЛЮТЫ
16.02 Семінар-практыкум «Каханне і Я» (інтэрнат № 4),
17.02 Семінар-практыкум «Кола
фартуны» (інтэрнат № 2),
21-23.02 Цыкл заняткаў «Межы
мужнасці» (інтэрнат № 2),
24.02 Гасцёўня «Рэцэпты шчаслівых адносін» (інтэрнат № 10),
28.02 Семінар-трэнінг «Пасткі
антызносін» (інтэрнат № 2).
САКАВІК
03.03 Гасцёўня «Межы жаноцкасці» (інтэрнат № 10),
03.03 Гасцёўня «Дарыць радасць» (інтэрнат № 4),
04.03 Гасцёўня «Мужчыны з Марса, жанчыны з Венеры» (інтэрнат
№ 11),
02–07.03 Цыкл заняткаў «Межы
жаноцкасці» (інтэрнат № 2),
07.03 Семінар-практыкум «Паспяховае працаўладкаванне» (інтэрнат № 2),
10.03 Семінар-трэнінг «Рэлакс,
або Вучыся расслабляцца» (інтэрнат № 10),
14, 21.03 Семінар-трэнінг «Імідж
спецыяліста» (інтэрнат № 2),
16.03 Семінар-практыкум «Антынікатын, або Як зрабіць тое, пра што
даўно марыш» (інтэрнат № 4),
17.03 Гасцёўня «Вось ужо гэтая
дэпрэсія!» (інтэрнат № 11),
28.03 Семінар-трэнінг «Проста ў
мэту» (інтэрнат № 2).
КРАСАВІК
04.04 Семінар-трэнінг «Эфектыўная камунікацыя» (інтэрнат
№ 2),
06.04 Гасцёўня «Адмова ад
стэрэатыпаў, ці Як думаць нестандартна» (інтэрнат № 10),

07.04 Семінар-трэнінг «Рэлакс,
або Вучыся расслабляцца» (інтэрнат № 2),
11.04 Семінар-трэнінг «Экзаменацыйны стрэс, ці Жыццё падчас
сесіі» (інтэрнат № 3),
13.04 Гасцёўня «Жыць выдатна!»
(інтэрнат № 11),
18.04 Ролевая гульня «Хрустальныя чалавечкі» (інтэрнат № 2),
20.04 Семінар-практыкум «Эфектыўны тайм-менеджмент» (інтэрнат
№ 4),
21.04 Семінар-практыкум «Адгадай эмоцыю» (інтэрнат № 2),
21.04 Семінар-трэнінг «Экзамены
проста ў дзясятку» (інтэрнат № 10),
25.04 Семінар-практыкум «Паспяховае працаўладкаванне» (інтэрнат № 10),
27.04 Майстар-клас «Асновы
кантактнай імправізацыі» (інтэрнат
№ 4),
27.04 Гасцёўня «Здаровы лад
жыцця» (інтэрнат № 11).
МАЙ
11.05 Гасцёўня «Ад сесіі да сесіі ...» (інтэрнат № 11).
11.05 Семінар-практыкум «Крыніца багацця» (інтэрнат № 4),
11, 18.05 Практычныя заняткі
«Тэхнікі зняцця псіхаэмацыйнага
напружання» (інтэрнат № 2),
12.05 Семінар-трэнінг «Падары
сабе мару» (інтэрнат № 10),
12.05 Семінар-трэнінг «Мастацтва кіраваць сабой» (інтэрнат
№ 3),
16.05 Гасцёўня «Вучыцца? Лёгка!» (інтэрнат № 2),
18.05 Семінар-практыкум «Асновы іміджалогіі» (інтэрнат № 4),
25.05 Гасцёўня «Сесія з задавальненнем» (інтэрнат № 4).

Наконт часу пачатку заняткаў удакладняйце па ўказаных вышэй
тэлефонах.
УВАГА! У праграме мерапрыемстваў магчымыя змены.

