Калектыў псіхалагічнай службы віншуе студэнтаў БДУ з новым навучальным годам!
Мы спадзяёмся, што наша супрацоўніцтва будзе актыўна развівацца, кожны ахвотны зможа атрымаць псіхалагічную
дапамогу і падтрымку, наведаць цікавыя і карысныя мерапрыемствы. Мы адкрытыя і, як і раней, гатовыя да дыялогу.
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Хто вы?
Вы – студэнт-першакурснік?
Віншуем з паступленнем! Наперадзе вас чакае вельмі цікавы і
важны этап жыцця.
Вучыцеся на 2–3 курсе?
Напэўна, вы ўжо многае ведаеце
пра студэнцтва і ў шэрагу сітуацый
здолееце падзяліцца сваімі ідэямі,
навыкамі, а можа, нават і вопытам.
У гэтым ці наступным годзе завяршаеце вучобу па асноўнай
ступені? Выдатна! Наперад – да
развіцця сябе як прафесіянала!
Дарэчы, а для чаго вы паступалі
ва ўніверсітэт? Каб набыць веды,
навыкі ў канкрэтнай галіне, знайсці
новых сяброў і аднадумцаў, а можа, проста таму, што «так трэба»?
У студэнцкім жыцці, вядома,
ёсць месца для прыемных зносінаў
і сяброўства. І, не будзем хітраваць,
дыплом універсітэта – гэта адназначна прэстыжна. Ды і сам працэс
наведвання заняткаў, навучання
навуковаму мысленню зацягвае,
утвараючы карысную звычку. Але ж
«вечны студэнт» – гэта не пра вас?
Рана ці позна вы выйдзеце на рынак працы, падобны да скрыжавання мноства дарог. Куды пайсці ў
прафесіі, які шлях выбраць – гэтае
пытанне актуальнае для студэнтаў
усіх курсаў і спецыяльнасцяў.
Вось некалькі рэкамендацый, прыслухацца да якіх мы
раім не толькі студэнтампершакурснікам.
1. Пачынаючы з першых дзён
вучобы, вывучыце спектр прафесій, якія адпавядаюць вашай
спецыяльнасці.

2. Рэгулярна праглядайце рэзюмэ і вакансіі. Вывучайце
патрабаванні да прафесіі, якія патрэбныя дадатковыя курсы,
сертыфікаты і інш. Збірайце
інфармацыю пра прадпрыемствы,
на якіх вы патэнцыйна можаце і хочаце працаваць.
3. Не вучыцеся «для галачкі».
Старайцеся кожны прадмет ацэньваць з пункта гледжання карыснасці для будучай прафесійнай
дзейнасці. Такі падыход дапаможа
вам выразна ўсвядоміць мэты і
расставіць прыярытэты ў вучобе.
4. Майце зносіны са студэнтамі
старэйшых курсаў і прадстаўнікамі
вашай прафесіі. Пытайцеся ў іх пра
вопыт праходжання сумоўяў, пра
нюансы працы і інш. Аднак
улічвайце, што гэта суб'ектыўная
інфармацыя.
5. Выбірайце тэму курсавых і
дыпломных работ не проста так, а
з пункта гледжання карыснасці для
вашага рэзюмэ і працы ў цэлым.
Рыхтуецеся да практыкі? Выберыце для яе як мага лепшае месца.
6. Трымайце руку на пульсе. Чытайце прафесійную літаратуру,
удзельнічайце ў канферэнцыях,
публікуйцеся. Гэта дапаможа вам
зарыентавацца
ў
вашым
прафесійным жыцці, наладзіць карысныя кантакты і стварыць сабе
добрую рэпутацыю.
7. Не забывайце пра асобасны
рост. Задумайцеся і пацікаўцеся,
якія навыкі вам спатрэбяцца для
вашай будучай прафесіі. Памятайце, што працадаўца ацэньвае не
толькі вашы веды і вопыт, але таксама вашыя асабістыя і дзелавыя

якасці: уменне пісьменна гаварыць, трымацца на публіцы, здольнасць выклікаць прыхільнасць да
сябе і пераканаць суразмоўцу,
правільна паводзіць сябе ў
канфліктнай сітуацыі, размяркоўваць свой час і правільна ставіць
мэты. Развівайцеся! Гэтыя навыкі
спатрэбяцца ў любых сферах жыцця, не толькі прафесійнай.
8. Калі час дазваляе і вы вырашылі падпрацаваць падчас вучобы, не ганіцеся за заробкам,
стаўце вопыт на першае месца.
9. Працадаўца ацэньвае не
толькі прафесійныя, але і асабістыя
дасягненні. Вядзіце актыўнае грамадскае жыццё, удзельнічайце ў
праектах і стажыроўках, спартыўных спаборніцтвах, конкурсах і інш.
Прадумайце доўгатэрміновыя
мэты і пачніце іх рэалізоўваць цяпер. З пункта гледжання псіхалогіі
вашы ўнутраныя рэсурсы сапраўды
бязмежныя – гэта маладосць,
актыўнасць, уменне разважаць і
сумнявацца, а таксама многае
іншае. Знешнія рэсурсы – уся сукупнасць сувязяў і адносін, якія ў
вас ёсць. Гэта і падтрымка бацькоў,
і сяброўская парада, і дзелавыя
зносіны з выкладчыкамі.
Яшчэ адзін рэсурс, даступны
для студэнтаў усіх курсаў, факультэтаў і інстытутаў БДУ – кваліфікаваная і своечасовая дапамога
спецыялістаў псіхалагічнай службы
ўніверсітэта. Прыходзьце на групавыя тэматычныя заняткі, трэнінгі,
індывідуальныя гутаркі з псіхолагам. Будзьце ў кантакце з сабой і
светам вакол вас, і задуманае абавязкова здзейсніцца!

БДУ – выдатны старт для ўсіх!
У апошнія гады ў якасці стартавай пляцоўкі паспяховай кар'еры замежныя грамадзяне ўсё часцей
выбіраюць Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. Аднак
спецыфіка сітуацыі складаецца ў тым, што праходзіць
некаторы час, перш чым студэнты дадзенай катэгорыі
авалодваюць рускай мовай у дастатковай ступені.
Для больш эфектыўнай падтрымкі замежным студэнтам псіхалагічная служба адкрыла такі кірунак
працы, як правядзенне індывідуальнага кансультавання і групавых заняткаў на англійскай мове. Акрамя

таго, выкарыстоўваючы найноўшыя распрацоўкі,
псіхолагі арганізуюць мерапрыемствы і для
студэнтаў, якія дрэнна валодаюць англійскай.
Звярнуцца з пытаннем па праблемах працы са
студэнтамі, у тым ліку і замежнымі, можа любы
супрацоўнік універсітэта.
Мы лічым вельмі важным прапаноўваць усім нашым студэнтам максімум магчымасцяў для развіцця
і самарэалізацыі і запрашаем да актыўнага
супрацоўніцтва. Мы рады вам!

ВАЖНА ВЕДАЦЬ!
Кожны факультэт і навучальны інстытут
БДУ мае свайго куратара-псіхолага.
Усе спецыялісты псіхалагічнай службы атрымалі вышэйшую адукацыю
па спецыяльнасці, рэгулярна павышаюць кваліфікацыю на вучэбных курсах, праводзяць кансультацыі, вядуць трэнінгі і практычныя заняткі.
Для сувязі з куратарам Вашага факультэта тэлефануйце
(017) 209 56 07, 259 70 61.
Факультэт, інстытут
Біялагічны

Куратар
Інтэрнат
3
Рэйс Алена Уладзіміраўна, педагогпсіхолаг вышэйшай катэгорыі
Кутковіч Аксана Вячаславаўна,
11
Юрыдычны,
педагог-псіхолаг вышэйшай катэгорыі
ФМА
Малева Вераніка Канстанцінаўна,
Фізічны
педагог-псіхолаг вышэйшай катэгорыі
2
Тэалагічны,
Чалядзінская Ірына Аляксееўна,
хімічны
педагог-псіхолаг 1 катэгорыі
Токарава Наталля Уладзіміраўна,
5
Ваенны,
педагог-псіхолаг 1 катэгорыі
ФДА
6
ФПМІ
Таўшанава Таццяна Аляксандраўна,
педагог-псіхолаг 1 катэгорыі
Кадзеба Наталля Іосіфаўна,
10
Гуманітарны,
педагог-псіхолаг 2 катэгорыі
РФКТ, ІБМТ
ФФСН,
Кулага Марыя Сяргееўна,
Інстытут журналістыкі педагог-псіхолаг 2 катэгорыі
Клюня Святлана Уладзіміраўна,
7
Філалагічны,
педагог-псіхолаг 2 катэгорыі
ММФ
4
Геаграфічны,
Хаменка Вольга Тадэвушаўна,
эканамічны
педагог-псіхолаг 2 катэгорыі
Рошчынская Алеся Сяргееўна,
1
Гістарычны
педагог-псіхолаг 2 катэгорыі

Welcome to
the Psychological Service Center
of the BSU

We provide:
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r5SBJOJOHT
r$SFBUJWFXPSLTIPQT
We invite everybody, who find
themselves confronted with life
difficulties, need some attention,
support, a place for recovery,
effective professional help. One can
get here psychological support and
additional knowledge in the field of

psychology. Confidentiality
assured for everybody.

is

For all students of the BSU.
Our professionals work for you.
Free of charge.
$POUBDUVT 

ПСІХАЛАГІЧНАЯ СЛУЖБА БДУ

Быць здаровым – модна!
Факт: здароўе чалавека толькі на 20 % залежыць
ад яго спадчыннасці, на 10 % – ад працы сістэмы
аховы здароўя, на 20 % – ад экалогіі і на ўсе 50 % –
ад яго ладу жыцця (на думку экспертаў Сусветнай
арганізацыі аховы здароўя). Ёсць такі народны
выраз, што хваробы – гэта пакаранне за лад
жыцця, а здароўе – узнагарода за яго. Пытанне –
што кожны з нас можа зрабіць, каб захаваць
і прымножыць закладзенае прыродай?
Быць здаровым – гэта трэнд. На
шчасце, прайшоў той час, калі здавалася, што сінякі пад вачыма надаюць погляду загадкавую імглістасць. У сучасным грамадстве
зямлісты колер твару, расплывістая
фігура, жоўтыя ад нікаціну зубы (о,
жах!) могуць прымусіць навакольных западозрыць вас у тым, што вы
не клапоціцеся пра сябе, не любіце
і не паважаеце сябе.
Традыцыйна
спецыялісты
апісваюць тры аспекты здароўя:
фізічны, псіхічны і сацыяльны (некаторыя даследчыкі кажуць яшчэ
пра здароўе інтэлектуальнае, асобаснае, творчае, духоўнае і інш.)
Чалавек фізічна здаровы, калі яго
ўнутраныя органы працуюць
дынамічна і збалансавана, адэкватна рэагуюць на навакольнае
асяроддзе. Такі чалавек уяўляецца
бадзёрым, падцягнутым, атлетычнага целаскладу, свабодна валодае ўласным целам. Спосабы захавання фізічнага здароўя – выкананне рэжыму дня, здаровы сон, ра-

цыянальнае харчаванне, адмова
ад шкодных звычак, усебаковая
фізічная актыўнасць.
Робячы акцэнт на фізічным
развіцці і ўдасканаленні, памятайце пра іншыя аспекты здароўя.
Сусветная арганізацыя аховы
здароўя характарызуе псіхічнае
здароўе як стан дабрабыту, пры
якім чалавек можа рэалізаваць
свой уласны патэнцыял, спраўляцца са звычайнымі жыццёвымі
стрэсамі, прадуктыўна і плённа
працаваць, а таксама рабіць уклад
у жыццё грамадства. Спецыялісты
прапануюць мноства методык для
ацэнкі дадзенага ўзроўню здароўя.
Калі вы хочаце прайсці некаторыя з
іх альбо калі вас у прынцыпе
цікавіць псіхалагічная дыягностыка, звяртайцеся да псіхолагаў
універсітэта.
Нарэшце, сацыяльнае здароўе
вызначаецца колькасцю і якасцю
міжасобасных сувязяў індывіда і
ступенню яго ўдзелу ў жыцці грамадства. Спосабы захавання са-

цыяльнага здароўя – развіццё
камунікатыўных навыкаў, эмпатыі,
добразычлівасці да навакольных, у
цэлым гуманістычна арыентаваныя паводзіны.
Памятайце, што ўніверсітэт дае
студэнтам выдатныя магчымасці
для захавання і памнажэння здароўя, а таксама для ўсебаковага
развіцця. «Быць здаровым – гэта
модна!» – з такім перакананнем
працуюць спецыялісты псіхалагічнай

службы, і мы жадаем вам, каб гэты
дэвіз стаў вашым на доўгія гады.
10 КРОКАЎ ДА ЗДАРОВАГА
ЛАДУ ЖЫЦЦЯ
1. Пазнанне сябе (прыміце адказнасць за сябе і сваё здароўе);
2. Рэжым дня (усталюйце для
сябе час сняданку, час працы, час
адпачынку, час сну ў адпаведнасці
са сваім працоўным днём);
3. Здаровы сон (спіце не менш

КУРС – НА СЯМЕЙНАЕ ШЧАСЦЕ
З сям'і пачынаецца жыццё чалавека.
Яна крыніца любові, павагі, салідарнасці
і прыхільнасці, тое, на чым будуецца
любое цывілізаванае грамадства.
Дабрабыт і трываласць сям'і – вось
мера развіцця і стабільнасці краіны.
Пра ідэальныя сямейныя
адносіны і сумеснае гарманічнае выхаванне дзяцей мараць многія. Але, як вядома,
абсалютна ідэальных адносін не бывае, і бацькамі не
нараджаюцца, а становяцца.
r ¹½ÌÅ»¹¾Ï¾ÊØ
ÈÉ¹
пытанні выхавання?
r ®ÇÐ¹Ï¾ºÔÏÕ¹½Ã¹ÀÆÔÅ
бацькамі?
r ¥¹ÉÔÏ¾ÈÉ¹¼¹ÉÅÇÆ×Þ
сям'і?
«Школа ўсвядомленага
бацькоўства» псіхалагічнай
службы БДУ чакае Вас!
Паважаныя студэнткі і
студэнты! Вам даецца
ўнікальная магчымасць не
толькі атрымаць у сценах
роднага ўніверсітэта прафесію, але і:

r ¹ËÉÔÅ¹ÏÕ »ÇÈÔË º¹ÏÕ
коўства і стварэння ладу ў
сям'і яшчэ да шлюбу;
r ÊÍ¹ÉÅÉ¹»¹ÏÕ »¾½Ô 
уяўленні і перакананні адносна сябе як адказнага мужа (жонкі), усвядомленага/й
бацькі/маці;
r ¹»¹ÄÇ½¹ÏÕ ÊÌÐ¹ÊÆÔÅ
тэхналогіямі выхавання,
усталявання гарманічнага
дзіцяча-бацькоўскага ўзаемадзеяння і інш.
Праца ў «Школе ўсвядомленага бацькоўства» заснавана на выкарыстанні
актыўных форм і метадаў навучання – трэнінгі, дзелавыя, ролевыя, імітацыйныя
гульні, дыскусіі, круглыя сталы і інш. На такіх занятках ні
адзін студэнт не сумуе!

Вы зможаце паспрабаваць сябе ў ролі будучых мамы ці таты, у гульнявой форме разгледзіце канфлікты, з
якімі часта сустракаюцца
маладыя муж і жонка, бацькі,
і разам будзеце шукаць выхады з розных складаных
сітуацый.
Не
менш
каштоўным будзе і новы погляд на вашых уласных
бацькоў!

Акрамя
тэарэтычных
заняткаў у вас будзе шанец
пазнаёміцца з дзейнасцю
розных арганізацый, якія дапамагаюць мужу і жонцы,
бацькам, дзецям. Вы наведаеце Рэспубліканскі цэнтр
«Маці і дзіця», дзе даведаецеся пра новыя тэхнікі вядзення родаў, а будучых
бацькоў запросяць на практычныя заняткі. Спецыяліст
загс раскажа пра заканадаўства па пытаннях сям'і і
шлюбу. Не менш важным
стане і паход у Дом дзіцяці.
Пагутарыўшы з дзецьмі,
паназіраўшы за іх паводзінамі, вы таксама зробіце
для сябе пэўныя высновы.
Запіс у «Школу ўсвядомленага бацькоўства»
праводзіцца па адрасе:
вул. Кальварыйская, д. 9,
к. 736 (будынак Інстытута
журналістыкі).
Кантактныя тэлефоны:
(017) 259 70 61,
655 17 66 (V),
 .54 

НАШ АНОНС
УВАГА СТУДЭНТАМ І ЎСІМ ЗАЦІКАЎЛЕНЫМ АСОБАМ!
На першы семестр 2013/2014 навуч.
года запланавана правядзенне шэрагу
псіхалагічных мерапрыемстваў. Ніжэй
прадстаўлены асноўныя з іх. Па больш падрабязную інфармацыю звяртайцеся па тэлефонах (017) 209 56 07, 259 70 61.
Таксама шукайце нас на сайце BSU.BY
ва ўкладцы СТУДЭНТАМ / Псіхалагічная падтрымка і ў сацыяльнай сетцы «Укантакце».
Верасень у студэнтаў-першакурснікаў
прысвечаны знаёмству з універсітэтам. У
інтэрнатах запланавана правядзенне серыі
практычных заняткаў па тэматыцы «Знаёмства. Адаптацыя. Згуртаванне», на факультэтах
запрашаем
наведаць
інтэрактыўную выставу «Свет псіхалогіі».

У кастрычніку для першакурснікаў
праводзіцца камп'ютарнае псіхалагічнае
тэсціраванне, для студэнтаў усіх курсаў пачынаюць працаваць трэнінгавыя групы.
Стартуе творчая майстэрня. Калі ў вас
ёсць ідэя канкрэтнага мерапрыемства, напрыклад, звязанага з валанцёрствам, прыходзьце! Мы падкажам, як яго рэалізаваць,
падбяром псіхалагічную інфармацыю, правядзём экспертызу праекта.
У лістападзе для студэнтаў 2–4 курсаў
праводзіцца алімпіяда па псіхалогіі. На факультэтах запланаваныя практычныя заняткі
па тэматыках «Міжасобасныя адносіны»,
«Вучэбная дзейнасць», «Самапазнанне».
ДА ЎВАГІ КУРАТАРАЎ! Поўны пералік практычных заняткаў пытайцеся ў псіхолага вашага факультэта.
Снежань азначае пачатак заліковай сесіі.
Для студэнтаў усіх курсаў на факультэтах і ў

інтэрнатах праводзяцца практычныя
заняткі і псіхалагічныя гасцёўні па
самаарганізацыі, падрыхтоўцы да сесіі,
самарэгуляцыі.
Студзень – ва ўзмоцненым рэжыме працуюць кансультацыйныя цэнтры, праводзяцца псіхалагічныя гасцёўні ў інтэрнатах,
плануюцца мерапрыемствы на другі семестр. Калі вы хочаце арганізаваць
псіхалагічныя заняткі на вашым факультэце або ў вучэбнай групе, звяртайцеся.

Увага!

На працягу ўсяго семестра,
у тым ліку ў час сесіі і зімовых канікул, працуюць кабінеты псіхалагічнай падтрымкі.
Калі не хапае сіл самастойна справіцца з
цяжкасцямі і няма магчымасці падзяліцца
«набалелым» нават з самымі блізкімі, вы
заўсёды можаце звярнуцца па прафесійную
дапамогу да псіхолагаў.

чым 8 гадзін запар, памятайце,
што паўнавартасна функцыянаваць можа толькі арганізм, які добра адпачыў);
4. Рацыянальнае харчаванне
(вельмі важна харчавацца правільна і ў адзін і той жа час);
5. Адмова ад шкодных звычак
(без каментароў!);
6. Усебаковая фізічная актыўнасць (сам па сабе рух ужо карысны для арганізма, няважна, у якой
форме; павелічэнне рухальнай
актыўнасці прывядзе да больш
здаровага ладу жыцця);
7. Добразычлівасць да навакольнага свету (проста будзьце
аптымістычнымі, вясёлымі, часцей
смейцеся і весела праводзьце час
з сябрамі, займайцеся тым, што
радуе);
8. Правільная рэакцыя на стрэс
(пачытайце пра гэта на форумах,
звярніцеся да псіхолага – дадзены
навык проста неабходны!);
9. Сачыце за сваім фізічным
станам і вонкавым выглядам (хто
добра выглядае, той адчувае сябе
больш упэўнена, больш актыўны, з
задавальненнем мае зносіны з
сябрамі і калегамі);
10. Сачыце за сваім здароўем
(своечасова праходзьце медыцынскае абследаванне, правільна
ўжывайце лекавыя сродкі).
Удачы!
Матэрыял падрыхтаваны
студэнтамі-практыкантамі
псіхалагічнай службы БДУ

ПСІХАЛОГІЯ – гэта цікава!
Студэнцкі псіхалагічны клуб

Студэнцкі псіхалагічны клуб (СПК) – адкрытая супольнасць студэнтаў, у якіх ёсць цікавасць да псіхалогіі,
жаданне знайсці аднадумцаў, пагутарыць са
спецыялістамі-псіхолагамі. Кожная сустрэча клуба
ўключае ў сябе займальныя дыскусіі, практыкаванні,
псіхалагічныя тэсты, прысвечаныя тэме, якая вызначаецца студэнтамі.
Пасяджэнні клуба праходзяць па чацвяргах у
сацыяльна-псіхалагічным цэнтры па адрасе вул.
Кастрычніцкая, 2-308 (інтэрнат № 2). У першым семестры
2013-2014 навуч. года пасяджэнні клуба запланаваны на
26 верасня, 31 кастрычніка, 28 лістапада, 26 снежня.
Відэасалон – праект СПК, які рэалізуецца ў форме
групавога прагляду мастацкіх фільмаў з далейшым абмеркаваннем псіхалагічнага зместу стужкі. Відэасалон
дазваляе з дапамогай стымульнага матэрыялу (фільма)
актуалізаваць сэнс тэмы, якая абмяркоўваецца, адпрацаваць навыкі аналізавання і актыўнага слухання. Дзверы
відэасалона адчыненыя для ўсіх, і нават калі вы ўжо
бачылі фільм, у працэсе абмеркавання вы зможаце
знайсці ежу для разважанняў або падзяліцца ўласнымі
ідэямі. Сустрэчы відэасалона запланаваны на 12 верасня,
17 кастрычніка, 14 лістапада, 12 снежня.
Навуковае відэа «Твой погляд» – праект СПК, створаны для студэнтаў-псіхолагаў і тых, хто цікавіцца практычнай псіхалогіяй. Сумесны прагляд навуковапапулярных і навуковых відэаматэрыялаў з далейшым
абагульненнем атрыманага вопыту ў форме дыскусіі,
складанне метадычнай скарбонкі або слоўніка
псіхалагічных тэрмінаў даюць магчымасць у максімальна
даступнай форме пазнаёміцца з сучаснымі псіхалагічнымі
тэорыямі. Чакаем вас 19 верасня, 24 кастрычніка, 21
лістапада, 19 снежня.
Гульнятэка – новы
праект СПК, які ўключае ў
сябе элементы псіхадрамы і ролевых гульняў.
Гэта
пляцоўка
для
ўзаемадзеяння, развіцця
лідарскіх
якасцяў
і
камунікатыўных навыкаў,
месца, дзе можна быць
розным, застаючыся сабой. Запрашаем на
гульнятэкі 5 верасня, 3
кастрычніка, 5 снежня.
Запрашаем усіх ахвотных на сустрэчы
СПК. Дадатковая інфармацыя – па тэлефоне (017) 209 56 07.

