Здароўе – галоўная каштоўнасць чалавека.
Без яго ўсе дасягненні і поспехі становяцца
бессэнсоўнымі. У сённяшнім выпуску бюлетэня
псіхалагічнай службы мы прапануем да ўвагі чытачоў
матэрыялы пра розныя аспекты здароўя.

Здароўе –
галоўная ўзнагарода
Пажаданне «здароўя»
з’яўляецца лідарам
сярод найболей
распаўсюджаных
пажаданняў сабе і
блізкім, што не дзіўна.
Здароўе – першая
і найважнейшая
патрэба чалавека,
якая вызначае яго
здольнасць да
працы і забяспечвае
гарманічнае развіццё.
Паводле вызначэння Сусветнай
арганізацыі аховы здароўя (СААЗ),
«здароўе – гэты стан поўнага
фізічнага, душэўнага і сацыяльнага дабрабыту, а не толькі адсутнасць хвароб ці фізічных
дэфектаў».
Здароўе складаецца з розных
кампанентаў. Разгледзім асноўныя.
Пад фізічным здароўем разумеецца натуральны стан арганізма,
калі ўсе яго органы і сістэмы працуюць без перабояў. Фізічна здаровы чалавек мае добрую фізічную
форму і добра пераносіць фізічныя
нагрузкі.
Псіхалагічнае здароўе характарызуецца ўзроўнем і якасцю
мыслення, увагі, памяці і іншых
псіхічных працэсаў, ступенню эмацыйнай устойлівасці і валявога
развіцця. Гэта стан дабрабыту, пры
якім чалавек можа рэалізаваць
свой патэнцыял, спраўляцца са
звычайнымі жыццёвымі стрэсамі,
плённа працаваць, уносіць уклад у
жыццё грамадства.
Сацыяльнае здароўе разглядаецца як здольнасць да стваральнай сацыяльнай дзейнасці, засна-

ванай на духоўна-маральных арыенцірах. Для сацыяльна здаровага
чалавека характэрны стан гармоніі
асобасных сэнсаў, узаемаадносін з
іншымі людзьмі і дзейнасці, якая
спрыяе як самаразвіццю, так і
пазітыўнаму развіццю соцыума,
грамадства і культуры ў цэлым.
Жыццё і здароўе людзей з’яўляюцца прыярытэтнымі каштоўнасцямі нашай дзяржавы. Выступаючы на адкрыцці Тыдня здароўя,
рэктар БДУ акадэмік С. У. Абламейка падкрэсліў, што БДУ, прытрымліваючыся нацыянальнай стратэгіі
сацыяльна-эканамічнага развіцця
Беларусі і традыцый, якія склаліся
ва ўстанове, асаблівую ўвагу надае
здароўю студэнтаў і супрацоўнікаў.
З гэтай мэтай ва ўніверсітэце
праводзіцца шырокі комплекс
аздараўленчых, прафілактычных і
дыягнастычных мерапрыемстваў.
Аднак вырашыць задачы аховы і
ўмацавання здароўя немагчыма
без актыўнага і свядомага ўдзелу ў
гэтым працэсе самога чалавека.
Сёння ўсё большае прызнанне
знаходзіць меркаванне пра тое,
што стан нашага здароўя залежыць галоўным чынам ад ладу
жыцця. Па звестках СААЗ, няправільны лад жыцця «з’ядае» палову
здароўя чалавека, па 20 % «адымае» навакольнае асяроддзе і
спадчыннасць, і толькі 10 % здароўя залежаць ад узроўню медыцынскага абслугоўвання.
Наша здароўе ў нашых руках.
Больш за тое, ахова ўласнага
здароўя – наш абавязак, які мы не
маем права перакладаць на іншых.
Ніякія высілкі дзяржавы і спецыялістаў не могуць гарантаваць
здароўя, калі чалавек не жадае
быць здаровым.
Для дасягнення поспеху на

шляху здароўя і даўгалецця спецыялісты кафедры ФВіС БДУ рэкамендуюць прытрымлівацца 12
найважнейшых прынцыпаў здаровага ладу жыцця:
1. адмова ад шкодных звычак
(курэнне, алкаголь, наркотыкі,
спай сы, энергетычныя напоі,
фармпрэпараты і інш.);
2. аптымізацыя
рухальнай
актыўнасці (адэкватныя магчымасцям арганізма, мэтанакіраваныя і
сістэматычныя фізічныя нагрузкі);
3. актывізацыя сацыяльнай,
творчай, інтэлектуальнай дзейнасці;
4. выкананне нормаў харчавання (паўнавартаснасць, збалансаванасць, рацыянальнасць);
5. выкананне сутачнага рэжыму
(паўнавартасны сон, чаргаванне
працы і адпачынку);
6. развіццё эмацыйнай устойлівасці, псіхарэгуляцыя;
7. авалоданне асновамі бяспечнай жыццядзейнасці, асабістай самаабароны;
8. выкарыстанне прыродных аздараўленчых фактараў, загартоўванне;
9. выкананне асабістай гігіены,
забеспячэнне экалогіі пражывання
і працы;
10. рэгулярнае медыцынскае
абследаванне;
11. высокая культура міжасобасных і ўнутрысямейных адносінаў;
12. уменне слухаць свой арганізм, захоўваць індывідуальныя
біярытмы.
Пакуль чалавек малады, яму часта здаецца, што рэсурс асабістага
здароўя не абмежаваны. Але гэта
памылка. Паспрабуйце ад яе засцерагчыся.
Бывайце здаровы!

Здароўе ў фокусе ўвагі
псіхалагічнай службы
«Грошы страціў – нічога
не страціў, час страціў –
шмат страціў, здароўе
страціў – усё страціў»,
кажа народная прыказка.
Сапраўды, здароўе – гэты неацэнны здабытак чалавека, асноўная ўмова і заклад паўнавартаснага
жыцця.
Нароўні з іншымі падраздзяленнямі БДУ, псіхалагічная служба
надае адмысловую ўвагу працы па
рашэнні задач захавання і ўмацавання здароўя студэнтаў і супрацоўнікаў, у сувязі з чым праводзіць
мноства розных мерапрыемстваў.
Вялікай папулярнасцю карыстаюцца сацыяльна-псіхалагічныя акцыі,
накіраваныя на прыцягненне ўвагі
да праблем каштоўнасці чалавечага жыцця і прымеркаваныя да вызначаных дат і святаў: Дзень
псіхічнага здароўя, Сусветны дзень
адмовы ад курэння, Сусветны
дзень без тытуню і інш.
Спецыялісты службы рэгулярна
праводзяць практычныя заняткі,
прысвечаныя такім жыццёва важным пытанням, як стрэсаўстойлівасць, самарэгуляцыя, пазітыўнае мысленне, мэтапакладанне,
самапазнанне, самаактуалізацыя.
Не застаецца без увагі псіхолагаў і
актуальная сёння праблема залежных паводзін чалавека (інтэрнэтзалежнасць, тытунекурэнне, алкагалізм, ужыванне псіхатропных
рэчываў).
У цэлым за 2013–2014 навучальны год спецыялістамі псіхалагічнай службы было праведзена
больш за 50 мерапрыемстваў па
пытаннях здаровага ладу жыцця.
Агульны лік удзельнікаў перавысіў
2500! А сапраўды самым масавым і

запамінальным
з
гэтых
мерапрыемстваў стаў красавіцкі
Тыдзень здароўя, на якім акрамя
псіхолагаў былі задзейнічаны
ўпраўленні і кафедры ўніверсітэта,
пярвічныя прафсаюзныя арганізацыі студэнтаў і супрацоўнікаў
БДУ. На працягу 7 дзён студэнтам,
супрацоўнікам і запрошаным спецыялістам было прадстаўлена
больш за 30 цікавых і карысных
мерапрыемстваў рознага фармату: выставы, майстар-класы, віктарыны, сацыяльныя акцыі і іншае.
Мноства пытанняў і каментароў,
гарачыя спрэчкі і дыспуты – усё гэта дазваляе нам, псіхолагам, верыць у тое, што сучасная моладзь
займае актыўную пазіцыю ў справе
памнажэння свайго здароўя, усё
часцей адмаўляючыся ад згубных
звычак на карысць здаровага ладу
жыцця.
Калі вы жадаеце арганізаваць
мерапрыемства па тэме здаровага ладу жыцця, звяртайцеся ў творчую майстэрню псіхалагічнай службы. Псіхолагі дапамогуць крэатыўна
настроеным студэнтам у распрацоўцы і экспертызе праекта. Кантактны тэлефон: (017) 209 56 07.
Калі ж вы жадаеце прыняць
удзел у нашых мерапрыемствах,
запрашаем у Сацыяльна-псіхалагічныя цэнтры па адрасах:
вул. Кастрычніцкая, 2-308
(інтэрнат № 2),
вул. Курчатава, 8-1 (інтэрнат №
10),
вул. Кальварыйская, 9-736
(Інстытут журналістыкі).
Даведацца пра рэжым працы
цэнтраў і пра запланаваныя на
паўгоддзе мерапрыемствы можна
па тэлефонах: (017) 259 70 61
(з 9.00 да 17.00) і (017) 209 56 07
(з 17.00 да 21.00).
Таксама шукайце нас у сацыяльнай сетцы «УКантакце».

Прырода стварыла нас для
доўгага і шчаслівага жыцця. Будзем здаровыя!

Універсітэт – тэрыторыя здароўя!
Студэнцкая пара звязана з
вялікімі нагрузкамі і стрэсамі.
Адным з эфектыўных
спосабаў падтрымання
здаровага тонусу арганізма
з’яўляецца фізічная
культура і спорт.
У БДУ створана вялікая навучальнатрэніровачная база (6251 кв. м закрытых
памяшканняў і 14295 кв. м адкрытых збудаванняў), распрацавана сістэма фізкультурна-аздараўленчай працы. Важнае
месца ў гэтай працы займае функцыянаванне шматлікіх спартыўных секцый. Так, у
спартыўным комплексе «Універсітэцкі»
праходзяць трэніроўкі па грэка-рымскай і
вольнай барацьбе, дзюдо, армрэстлінгу,
самба, лёгкай атлетыцы, лыжным спорце,
плаванні і спартыўным арыентаванні. Тут жа

працуюць секцыі па сілавых відах спорту –
гіравым спорце, паўэрліфтынгу, цяжкай атлетыцы. Прыхільнікі каратэ наведваюць
заняткі ў спартыўных залах навучальных
карпусоў Інстытута журналістыкі і філфака.
Аматарам гульнявых відаў спорту (футбол,
міні-футбол, гандбол) прапануюцца спартыўныя залы СК «Універсітэцкі» (мужчынскія
групы) і «Буравеснік» (жаночыя групы).

Заняткі па валейболе, трэніроўкі па спартыўнай аэробіцы праводзяцца ў спартыўных залах галоўнага корпуса БДУ. Шахматная секцыя размяшчаецца ў аўдыторыі № 210
фізічнага факультэта. Прыхільнікі веласпорту наведваюць трэніроўкі на веладроме комплексу «Мінск-Арэна», а аматары настольнага тэніса сустракаюцца на філфаку.
Мноства спартыўных секцый можна
знайсці і ў Студэнцкім гарадку, дзе рэгулярна праходзяць заняткі па чэрлідынгу, настольным тэнісе, баскетболе, валейболе,
аздараўленчай аэробіцы і ушу. Тут жа працуе
і спартыўна-турыстычны клуб, які вядзе
дзейнасць па трох кірунках: спартыўны, турыстычны і краязнаўчы.
САК «Брыганціна» размешчаны ў маляўнічым лясным масіве недалёка ад Мінска.
Сюды прыязджаюць і студэнты-ўдзельнікі
школ актыву, міжнародных форумаў і
семінараў. Яны не толькі ўключаюцца ў працу шматлікіх майстар-класаў, трэнінгаў, на-

вучальных груп, але і не забываюць адпачываць. Кінаканцэртная і спартыўная зала, плавальны басейн, летняя эстрада, футбольнае поле, валейбольная і баскетбольная
пляцоўкі даюць магчымасць для карыснага і
займальнага баўлення часу.
Даследаванні паказваюць, што ў студэнтаў, якія сістэматычна займаюцца фізічнай
культурай і спортам, апроч паляпшэння
фізічнага стану, павялічваецца самаацэнка,
умацоўваецца ўпэўненасць у сабе, паскараюцца разумовыя працэсы.
Уключайцеся ў спартыўнае жыццё
ўніверсітэта!
Больш падрабязна па тэлефонах:
(017) 209 52 75 (упраўленне выхаваўчай працы з моладдзю, аддзел сацыяльнай працы);
(017) 209 56 49 (сацыяльна-педагагічны цэнтр псіхалагічнай службы
БДУ);
(017) 209 56 34 (спартыўны клуб БДУ).

ПСІХАЛАГІЧНАЯ СЛУЖБА БДУ
ЭКСПРЭС-ДЫЯГНОСТЫКА
Біярытмы чалавека аказваюць моцны ўплыў
на яго цела, інтэлект і пачуцці. Па тыпах біярытмаў
людзей дзеляць на «жаўрукоў», «соў» і «галубоў».
Хтосьці больш актыўны ў ранішнія гадзіны, хтосьці –
у дзённыя, а хтосьці – у вячэрнія.
Прапанаваны тэст дапаможа вызначыць,
да якой катэгорыі адносіцеся вы.

ШТО ВЫ ЗА ПТУШКА?
1. У які час вы прачняцеся, калі ляглі спаць на 4
гадзіны пазней за звычайны?
А. Як звычайна Б. На гадзіну пазней В. На 2
гадзіны пазней Г. На 3 гадзіны пазней Д. На 4 гадзіны
пазней
2. Колькі часу вам запатрабуецца, каб заснуць у 23
гадзіны, калі апошні тыдзень вы клаліся і ўставалі, калі
жадалі?
А. Не больш за 10 хвілін Б. 15 хвілін В. 20–30 хвілін
Г. 55–60 хвілін Д. Больш за гадзіну
3. У якія гадзіны вам лепш працуецца пры стандартным працоўным раскладзе – уздым у 7.00, адбой
у 23.00?
А. Раніцай Б. Раніцай і ўдзень В. Раніцай і ўвечар
Г. Удзень Д. Пасля абеду і ўвечар
4. На які час вы прызначылі б узыход сонца, калі б
гэта залежала ад вас?
А. Да 5.00 Б. 6.00 В. 7.00 Г. 8.00 Д. 9.00
5. На працягу тыдня вы клаліся спаць і ўставалі,
калі жадалі. Калі заўтра вы павінны прачнуцца ў 7.00
без будзільніка, а якой гадзіне вы расплюшчыце вочы?
А. Да 6.30 Б. 6.30 – 6.49 В. 6.50 – 7.00 Г. 7.01 – 7.10
Д. Пасля 7.10
6. Вам трэба выкраіць у працоўным раскладзе 3
гадзіны для надзвычай адказнага праекта. Якому часу
аддасце перавагу?
А. 8.00–10.00 Б. 9.00–12.00 В. 10.00–13.00
Г. 11.00–14.00 Д. 12.00–15.00
7. А якой гадзіне вы прачынаецеся падчас адпачынку?
А. Да 7.00 Б. 8.00 В. 9.00 Г. 10.00 Д. 11.00
8. Якому сняданку вы аддаяце перавагу ў першую
гадзіну пасля абуджэння?
Б. Вельмі багатаму (яечня з беконам і салата ці каша, гамбургер ці піражок, салодкі чай з печывам)
В. Умераны (гародніна, 3–4 бутэрброды, чай з
пірагом)
Г. Бедны (1–2 бутэрброда, моцны чай ці кава без
цукру)
Д. Сімвалічны (шклянка соку, кубак кавы з крэкерам ці лустачкай сыру)
9. А якой гадзіне вы ідзяце спаць падчас адпачынку ці свята?
А. Да 22.00 Б. 22.00–23.00 В. 23.00–24.00 Г. Да
01.00 Д. Пасля 01.00
10. Ці ляжаце вы спаць раней за звычайны час, каб
выспацца перад іспытам, абаронай дысертацыі,
публічным выступам, адказнымі перамовамі?
А. Як звычайна Б. На 30 хвілін В. На гадзіну Г. На 2
гадзіны Д. Больш чым на 2 гадзіны

11. Як вы ўстаяце раніцай?
А. Без праблем Б. Амаль заўсёды лёгка В. Калі як
Г. Звычайна прачынаюся насілу Д. Вельмі цяжка
Падлічыце вашы балы: за кожны адказ А вы
атрымліваеце 1 бал, за адказ Б – 2 балы, за адказ В – 3
балы, за адказ Г – 4 балы і за адказ Д – 5 балаў.
Вынікі:
12–23 балы – тыповы
«жаўрук» (ранішні тып).
Выконвайце важныя
справы ў першай палове
дня, а вячэрнія гадзіны
прысвяціце адпачынку.
24–30 балаў – умераны «жаўрук» (ранішнедзённы тып). Важныя
справы
выконвайце
раніцай і ўдзень. Памятайце, што пераход на
начны лад жыцця можа
выбіць вас з каляіны.
31–39 балаў – «голуб»
(дзённы тып). Вы можаце
жыць па любым распарадку, аднак рэзкая змена рэжыму непажаданая.
Каб паступова перайсці
на новы расклад, запатрабуецца не менш за месяц.
40–47 балаў – умераная «сава» (вячэрнедзённы тып). Бліскучыя
ідэі пачынаюць прыходзіць у вашу галаву, калі
час набліжаецца да вечара. Не ламайце сябе – выконвайце працу па вольным раскладзе.
48–60 балаў – тыповая «сава» (вячэрні тып). Позні вечар і ноч – гэты ваш
час. Для вас уяўляе складанасць прыходзіць на вучобу,
якая пачынаецца да 14.00! Улічвайце гэтыя асаблівасці, і вам будзе лягчэй арганізаваць сябе.

Тайм-менеджмент
развіцця
У першым семестры
2014–2015 навучальнага
года спецыялісты
псіхалагічнай службы
правядуць мноства
мерапрыемстваў!
Прадстаўляем
асноўныя з іх.
Верасень прысвечаны знаёмству з універсітэтам. У інтэрнатах
праводзяцца практычныя заняткі і
гасцёўні па тэматыцы «Знаёмства.
Адаптацыя. Згуртаванне», на факультэтах працуе інтэрактыўная
выстава «Свет псіхалогіі». Для
студэнтаў старэйшых курсаў запланаваны заняткі па тэме
«Міжасобасныя адносіны».
У кастрычніку праводзіцца
камп’ютарнае
псіхалагічнае
тэсціраванне першакурснікаў, пачынаюць працаваць трэнінгавыя
групы. Для тых, хто плануе і рэалізуе мерапрыемствы, стартуе творчая майстэрня. Псіхолагі адкажуць
на хвалюючыя пытанні, дапамогуць падабраць інфармацыю, правядуць экспертызу праекта.
У лістападзе на факультэтах
запланаваны практычныя заняткі
рознай тэматыкі: «Міжасобасныя
адносіны», «Навучальная дзейнасць», «Самапазнанне» і інш. Да
ўвагі куратараў! Поўны пералік
практычных заняткаў пытайце 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 пытаннях
самаарганізацыі, падрыхтоўкі да
сесіі, самарэгуляцыі.
Студзень – ва ўзмоцненым рэжыме працуюць кансультатыўныя
цэнтры, праводзяцца псіхалагічныя
гасцёўні ў інтэрнатах. Калі вы жадаеце арганізаваць псіхалагічныя
заняткі на вашым факультэце ці ў
навучальнай групе, звяртайцеся ў
псіхалагічную службу БДУ.
Больш падрабязную інфармацыю можна атрымаць па тэлефонах: (017) 209 56 07, 259 70 61.
Шукайце нас на сайце BSU.BY
ва ўкладцы СТУДЭНТАМ/Псіхалагічная падтрымка, а таксама –
у сацыяльнай сетцы «УКантакце».
Увага! На працягу ўсяго
семестра, у тым ліку падчас
сесіі і зімовых вакацый, арганізавана праца кабінета
псіхалагічнай падтрымкі.
Патэлефанаваўшы на нумар
(017) 209 56 07, вы можаце
запісацца на кансультацыю
да псіхолага.
На базе сацыяльна-псіхалагічнага цэнтра ў інтэрнаце
№ 2 (вул. Кастрычніцкая,
2-308) працуе студэнцкі
псіхалагічны клуб. Усіх, хто
цікавіцца практычнай псіхалогіяй, запрашаем на нашы
сустрэчы, гульнятэкі, трэнінгі
і відэасалоны. Развіццё
крэатыўнасці, барацьба са
страхамі, кіраванне гневам –
гэтыя і шматлікія іншыя тэмы
абмяркоўваюцца ў рамках
працы клуба.

ВАША ПЫТАННЕ – НАШ АДКАЗ!
Брыфінг «Гарачая лінія,
ці Тое, што вы даўно
хацелі спытаць» – адна
з папулярных формаў
працы Псіхалагічнай
службы БДУ. У кожнага
ёсць магчымасць задаць
пытанне і атрымаць
адказ спецыяліста.
На брыфінгу Тыдня здароўя ў
БДУ пераважалі пытанні, якія тычацца стрэсаў: «Як зняць напругу?», «Якія існуюць эфектыўныя метады барацьбы са стрэсамі?», «Як
спраўляцца з перажываннямі?».
Правільнае дыханне – адзін з
самых простых і эфектыўных
спосабаў пазбавіцца напругі.
1. Павольна ўдыхаючы праз
нос, паспрабуйце апусціць дыяфрагму як мага ніжэй.
2. Затрымайце дыханне прыкладна на 6 секунд.
3. Павольна выдыхаючы праз
напаўадкрыты рот, выпусціце ўсё
паветра з лёгкіх.

Барацьба са стрэсам:
здароўезберагальныя тэхналогіі

Выконвайце гэта практыкаванне кожны раз, калі вам неабходна
хутка супакоіцца.

Другім важным спосабам
кіравання стрэсам з’яўляецца
прагрэсіўная рэлаксацыя. Гэты

прыём асабліва эфектыўны для
хуткага пазбаўлення ад напругі ў
цягліцах і расслаблення ўсяго
арганізма. Пачніце з напругі вызначанай групы цягліц. Адчуйце
гэту напругу і пратрымайце яе каля 10 секунд. Расслабцеся. Калі
вы праробіце гэту працэдуру на
большай
частцы
асноўных
цягліцавых груп (рук, ног, спіны,
твару і г. д.), вы адчуеце сябе
расслабленымі.
Практыкаванне «Прыпыненне думак» дапаможа пазбавіцца
панурых, дакучлівых думак. Кожны раз пры з’яўленні непажаданай думкі малюйце ў сваім
уяўленні дарожны знак «СТОП» і
самі сабе (ці ўголас) крычыце:
«СТОП!». Выява знака «СТОП» і
вымаўленае слова разарвуць
паслядоўнасць вашых думак і ча-

сова выпхнуць з галавы непажаданую думку.
Важна разумець, што немагчыма заўсёды быць спакойным і не
адчуваць стрэс. Няма і такога прыёму пазбаўлення ад усіх стрэсаў,
які падыдзе кожнаму. Варта
імкнуцца да набыцця здольнасці
эфектыўна кіраваць сваім эмацыйным станам. І гэта не толькі веды
вялікай колькасці практыкаванняў і
тэхнік, якія здымаюць стрэс. У першую чаргу гэта ўменне весці лад
жыцця, які агароджвае ад
негатыўнага ўздзеяння стрэсаў,
што ахоплівае ўсе сферы, пачынаючы з таго, што вы ясце і колькі
спіце, і заканчваючы стаўленнем
да жыцця ў цэлым.
Вучыцеся валодаць сабой!
Не падайце духам ні пры якіх
умовах!

