БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ

ПСІХАЛАГІЧНАЯ СЛУЖБА
Выконваючы пастаўленыя задачы і ўпэўнена рухаючыся да вызначанай мэты, псіхалагічная служба
рапартуе пра паспяховае выкананне заданняў за 15 гадоў дзейнасці, якія прыйшліся на 3 планавыя
пяцігодкі. Клопатам і падтрымкай ахоплены самыя шырокія пласты насельніцтва, пашыраецца і памнажаецца
колькасць вырашаных псіхалагічных праблем, выкрываюцца ўнутрыасабовыя супярэчнасці, умацоўваецца
падмурак устойлівай асобы, удасканальваецца соцыум. Пра змест пяцігодак чытайце ў нашых матэрыялах.

2000–2005 гг.
У канцы 20 стагоддзя ў сістэме вышэйшых навучальных устаноў сталі
фарміравацца сацыяльна-псіхалагічныя службы. Уводзіліся пасады
педагогаў-псіхолагаў, ствараліся даследчыя псіхалагічныя лабараторыі,
запрацавалі праблемныя групы. Такі
працэс назіраўся і ў БДУ. Яшчэ ў 1997
годзе ў штатны расклад студэнцкага
гарадка ўніверсітэта былі ўведзены 2
адзінкі педагога-псіхолага.
Апошні зімовы дзень, 29 лютага
2000 года, стаў днём нараджэння
псіхалагічнай службы як структурнага
падраздзялення ўніверсітэта. Адпаведны загад БДУ зацвердзіў палажэнне пра службу, структуру і штатны расклад.
Першым начальнікам псіхалагічнай службы БДУ была прызначана
загадчыца кафедры псіхалогіі канды-

2005–2010 гг.
Новы этап працы псіхалагічнай
службы адзначаны пастаноўкай важнай задачы – абагульніць назапашаны досвед і аб’яднаць разрозненыя
мерапрыемствы ў буйныя праекты,
стаць першакласнай базай для павышэння псіхалагічнай пісьменнасці
студэнцкай моладзі. Можна з
упэўненасцю сказаць, што служба
атрымала поспех у рашэнні дадзенай
задачы.
У лютым 2005 года для студэнтаў
актыву БДУ з поспехам праходзіць навучальны семінар «Сацыяльнае
ўзаемадзеянне», прымеркаваны да
пяцігоддзя службы. Больш за 150
студэнтаў БДУ, а таксама запрошаныя студэнты актыву іншых
універсітэтаў краіны прынялі ўдзел у
ролевых гульнях, працы шматлікіх
майстар-класаў, групавой дыскусіі,
псіхалагічным капусніку.
У 2006 годзе зацверджана серыя
выданняў «Псіхалагічны спектр пазнання». Убачылі святло цікавыя
навучальна-метадычныя дапамож-

2010–2015 гг.
Трэцяе пяцігоддзе дзейнасці
псіхалагічнай службы БДУ адзначылася новым вітком у развіцці. Набірае
абароты праект «Дні псіхалогіі». Зараз
спецыялісты службы гасцююць адначасова на 2–3 факультэтах.
У лістападзе 2012 года да
псіхалагічнай службы далучаецца
цэнтр перспектыўнага дзяцінства
БДУ. Шэрагі супрацоўнікаў папаўняюцца высакакласнымі спецыялістамі ў галіне сямейнага выхавання, што дазваляе значна пашырыць
спектр мерапрыемстваў, накіраваных на фарміраванне ў студэнцкай
моладзі культуры сямейных адносін.
Пасля пачынае працаваць першая
праграма сямейнага выхавання
студэнтаў БДУ.
Яшчэ адна важная агульнаўніверсітэцкая праграма «Адаптацыя
замежных студэнтаў да ўмоў і
патрабаванняў адукацыйнага працэсу ў БДУ» распрацавана ў 2012 годзе
паводле пастановы Вучонага савета
ўніверсітэта. Асноўным выканаўцам

Ініцыятыва, «асуджаная» на поспех!
дат псіхалагічных навук Людміла
Савацьеўна Краўчанка. З верасня гэтага ж года запрацаваў кансультацыйны кабінет, а ўвесну 2001 года
стартаваў першы сацыяльна-псіхалагічны трэнінг.
У 2003 годзе пачынае працаваць
інфатэлефон, па якім кваліфікаваны
адказ на хвалюючыя пытанні можа
атрымаць любы студэнт універсітэта.
Стартуюць трэнінгі з вялікімі групамі
(150–200 удзельнікаў) – своеасаблівае ноу-хау псіхалагічнай службы.
Дадзеная форма працы паспяхова зарэкамендавала сябе. З ёй знаёмыя і
сучасныя студэнты, якія хоць бы раз
выехалі на базу САК «Брыганціна».
У студзені 2004 года псіхалагічную
службу ўніверсітэта ўзначаліў Руслан
Пятровіч Папок, які змяніў на гэтай
пасадзе Святлану Міхайлаўну Шырко.

І з гэтага ж года стартуюць шматлікія
праекты, якія эфектыўна працуюць
дагэтуль. Так, у сакавіку адбылося
ўрачыстае адкрыццё студэнцкага

псіхалагічнага клуба БДУ, а праз некаторы час на базе клуба для падтрымкі
ініцыятыў студэнтаў запрацавала
творчая майстэрня. Спецыялісты

службы пачынаюць аказваць дапамогу студэнтам, якія выязджаюць з
сацыяльнымі акцыямі ў дзіцячыя дамы, хоспісы, рэабілітацыйныя цэнтры.
За пяць першых гадоў працы
ўзрасла запатрабаванасць кансультацый, якія праводзяцца службай, навучальных семінараў і трэнінгаў,
наладзілася эфектыўнае ўзаемадзеянне са шматлікімі структурнымі
падраздзяленнямі ўніверсітэта –
факультэтамі, інтэрнатамі, упраўленнямі, грамадскімі моладзевымі
арганізацыямі, а ў прафесійным
асяроддзі ярка загучалі публікацыі
спецыялістаў службы. Першая пяцігодка апынулася насычанай падзеямі. Гэта быў яскравы старт, які, як
жартуюць многія, быў асуджаны на
поспех!

Наватарства і прафесіяналізм

нікі: «Эмацыйна-валявая самарэгуляцыя», «Правілы паспяховага студэнта»
і іншыя. А ў лістападзе 2006 года на
факультэце прыкладной матэматыкі і
інфарматыкі стартаваў адзін з ключавых праектаў псіхалагічнай службы –
«Дні псіхалогіі». У наступныя гады на

іншых факультэтах універсітэта будзе
рэалізавана яшчэ 12 падобных
праектаў, агульная колькасць удзельнікаў перавысіць 4000 чалавек.
2007 год адзначаны вельмі важнай для службы падзеяй. Па ініцыятыве студэнтаў праходзіць конкурс на

найлепшы знак псіхалагічнай службы
БДУ. Пераможцам конкурсу стаў студэнт фізічнага факультэта Аляксандр
Крыштафовіч. Распрацаваны ім знак
у поўнай меры адлюстроўвае сферу
дзейнасці псіхолагаў універсітэта:
стылізаваная літара ψ («пси»), прынцып працы (знак кола з упісанай назвай службы як «кола балансу»), сацыяльная прастора (галінка ведаў – знак
БДУ). Знак пачынае выкарыстоўвацца
ў дзейнасці службы, а таксама займае сваё законнае месца на
ўніформе супрацоўнікаў.
З верасня 2008 года на факультэтах БДУ рэалізуецца праект «Дыстанцыйнае псіхалагічнае тэсціраванне».
Атрыманыя дадзеныя дазваляюць
студэнтам вызначыць свой бягучы
статус, абраць эфектыўную стратэгію
адаптацыі, выпрацаваць тактыку
выбудоўвання пазітыўнага ўзаемадзеяння з іншымі студэнтамі, выкладчыкамі і бацькамі. У далейшым праект становіцца штогадовым мерапрыемствам.

Калектыў псіхалагічнай службы
ўвесь час знаходзіцца ў пошуку новых
ідэй. Пацверджанне гэтаму – з’яўленне
новага праекта «Фестываль практычнай псіхалогіі» (вясна 2010 года).
Цікавая і насычаная праграма фестывалю складалася з 14 мерапрыемстваў і была рэалізавана больш за на 7
пляцоўках БДУ. Апроч спецыялістаў
службы, актыўнымі ўдзельнікамі праекта сталі запрошаныя калегі са структурных падраздзяленняў універсітэта,
сацыяльна-псіхалагічных цэнтраў,
розных міністэрстваў і ведамстваў.
Нарэшце, з восені 2010 года выдаецца бюлетэнь псіхалагічнай службы, які
выходзіць адзін раз у семестр як укладыш у газету «Універсітэт».
Падводзячы вынік, адзначым, што
за першае дзесяцігоддзе псіхалагічная
служба ператварылася ў службу наватарства, высокага прафесіяналізму і
майстэрства, стала прыкладам для
супрацоўнікаў псіхалагічных службаў
іншых арганізацый у тым, як трэба
любіць сваю справу і служыць ёй.

Творчасць і стваральніцтва
праграмы стала псіхалагічная служба.
У гэты ж перыяд падпісаны загад
пра фестываль практычнай псіхалогіі.
Фестываль арганічна ўключыў у сябе
мерапрыемствы, якія станоўча сябе
зарэкамендавалі падчас Дзён псіхалогіі: экспрэс-дыягностыку, інтэрактыўную выставу, алімпіяду, практычныя заняткі. Зараз гэтыя і шматлікія іншыя мерапрыемствы праводзяцца на факультэтах і ў інтэрнатах на
працягу навучальнага года.
Увесну 2013 г. прайшоў «Тыдзень
сям’і», у рамках якой на працягу 5
дзён было праведзена больш за 20
мерапрыемстваў. Самай характэрнай падзеяй стаў конкурс «Найлепшая
студэнцкая сям’я БДУ». Пераможцаў
конкурсу дэлегавалі для ўдзелу ў
рэспубліканскім конкурсе «Студэнцкая сям’я».
«Свята мудрасці і дабрыні», прымеркаваныае да Міжнароднага дня
пажылых людзей (кастрычнік 2013 г.),
– наш унёсак у справу ўмацавання
міжпакаленных сувязяў, павышэння

ступені інфармаванасці студэнтаў пра
супрацоўнікаў універсітэта, іх ролю ў
развіцці грамадства.
Гэтай жа восенню ў перадпачатку
штогадовага восеньскага свята Дня
маці спецыялісты псіхалагічнай службы і Фундаментальнай бібліятэкі
правялі мерапрыемства «Пад пола-

гам матчынага кахання». Лейтматывам свята стала падзяка маці за яе
працу і бескарыслівую ахвяру дзеля
сваіх дзяцей.
«Універсітэт – тэрыторыя здароўя»
– пад такім лозунгам па ініцыятыве
службы ўвесну 2014 г. прайшла
агульнаўніверсітэцкая кампанія «Тыд-

зень здароўя». На працягу шасці дзён
студэнтам, супрацоўнікам і запрошаным спецыялістам былі прадстаўлены
больш за 30 мерапрыемстваў рознага фармату: выставы, майстар-класы,
віктарыны, сацыяльныя акцыі і інш.
У мэтах папулярызацыі ў студэнцкім асяроддзі прафесій працаўнікоў вышэйшай школы, выхавання ў
моладзі імкнення быць прадаўжальнікамі сямейных традыцый псіхалагічная служба выступіла ініцыятарам
правядзення свята сямейных дынастый «Лёсам злучаны з БДУ» (май
2014 г.).
У канцы 2014 г. прайшло мерапрыемства «Пад надзейным крылом»,
прысвечанае першакурснікам, іх маці і педагогам. Душэўная атмасфера
свята нікога не пакінула абыякавым.
Такім чынам, гісторыя развіцця
псіхалагічнай службы БДУ разнастайная і насычаная падзеямі. Яна дэманструе няпросты, але паступальны
шлях стварэння і творчага падыходу
да арганізацыі псіхалагічнай дзейнасці ва ўніверсітэце.

ПСІХАЛАГІЧНАЯ СЛУЖБА БДУ

Час, наперад!
Псіхалагічнай службе БДУ споўнілася пятнаццаць! А мы
і не заўважылі. Мы былі вельмі занятыя: дапамагалі,
развівалі, адукоўвалі, стваралі для студэнтаў і
супрацоўнікаў універсітэта. Шмат праектаў было
рэалізавана, але мы не збіраемся спыняцца на дасягнутым. Час рухаецца наперад. Змяняецца жыццё, разам з
новым рытмам змяняемся мы і развіваемся разам з
тымі, для каго працуем. Мы ствараем новыя праекты і
ўвасабляем у жыццё новыя ідэі, глядзім у будучыню і
бачым шмат творчых задум, якім трэба рэалізавацца.

Навучанне.
Падтрымка.
Узаемадзеянне
Псіхалагічная служба ажыццяўляе
сваю дзейнасць у цесным супрацоўніцтве са шматлікімі арганізацыямі і
падраздзяленнямі ўніверсітэта. Гэта і
ГА «БРСМ» БДУ, і пярвічная прафсаюзная арганізацыя студэнтаў, савет
старастаў, студэнцкі саюз, студэнцк і
савет па якасці адукацыі, савет
зямляцтваў, студэнцкія саветы
інтэрнатаў і шматлікія іншыя. Плануючы сваю працу, псіхолагі абапіраюцца
на запыт адміністрацыі інтэрнатаў і
факультэтаў. Шэраг мерапрыемстваў
праводзяцца сумесна з упраўленнем
выхаваўчай працы з моладдзю,
студэнцкім гарадком, Фундаментальнай бібліятэкай і ўпраўленнем па справах культуры.
У БДУ створаны ўсе ўмовы для
самарэалізацыі творча адораных
студэнтаў. Для іх працуюць шматлікія
студыі, гурткі і клубы. Ёсць яны і ў
псіхалагічнай службе. Студэнцкі
псіхалагічны клуб гасцінна запрашае
моладзь універсітэта на свае сустрэчы,
гульнятэкі і відэасалоны.
У псіхалагічную службу студэнты
звяртаюцца і пры падрыхтоўцы розных
праектаў. Напрыклад, пры падрыхтоўцы да конкурсаў «Міс вясна» і
«Містар БДУ» дзеці праходзяць цыкл
трэнінгавых заняткаў, накіраваных на

авалоданне тэхнікамі ўпэўненых
паводзін, прамоўніцкім майстэрствам,
тэхнікамі здымання напружання і
рэлаксацыі. Удзельнікі конкурсу «Лідар
года» праходзяць псіхалагічнае тэсціраванне, па выніках якога складаецца
асобасны псіхалагічны партрэт. Мэта
падобнага тэсціравання – раскрыць
найлепшыя рысы і якасці патэнцыйных лідараў.
Супрацоўнікі псіхалагічнай службы
прымаюць актыўны ўдзел у выязных
семінарах у САК «Брыганціна», дзе праводзяць трэнінгі на камандаўтварэнне
з вялікімі групамі студэнтаў, секцыі па
рознай тэматыцы і іншыя заняткі. Ну і,
вядома, на працягу навучальнага года
для студэнтаў, у тым ліку замежных,
праводзяцца трэнінгі, трэнінгавыя
модулі, практычныя заняткі, псіхалагічныя гасцёўні па актуальнай тэматыцы.
Педагогі-псіхолагі прымаюць актыўны ўдзел у рашэнні праблем студэнцкай супольнасці, аказваюць арганізацыйную, кансультатыўную і інфармацыйную падтрымку студэнцкім
арганізацыям універсітэта. Рэкамендацыі, псіхалагічная падтрымка і
аптымістычны настрой – гэта толькі
частка таго, чым могуць падзяліцца
псіхолагі з моладдзю.

Інавацыйныя практыкі
псіхалагічнай службы

Сучасны стан айчыннай адукацыйнай сістэмы вышэйшых навучальных
устаноў характарызуецца актыўным
укараненнем інавацыйных тэхналогій
у навучальна-выхаваўчы працэс.
Сёння адной з прыярытэтных
формаў дзейнасці псіхалагічнай службы з’яўляецца праца ў статусе адкрытай інавацыйнай пляцоўкі, якую мы
разглядаем як месца сустрэчы навукі і
практыкі, выкладчыкаў і студэнтаў,
месца для дыялогу і дыскусій,
рэалізацыі ідэй, суправаджэння
наватарскіх праектаў.
Так, у рамках праграмы сямейнага
выхавання студэнтаў БДУ цэнтрам
сям’і і дзяцінства псіхалагічнай службы распрацаваны і апрабуюцца новыя мадэлі падрыхтоўкі моладзі да сямейнага жыцця і ўсвядомленага
бацькоўства: «Школа ўсвядомленага
бацькоўства» і сямейны студэнцкі клуб
«Гармонія». Праз выкарыстанне

інтэрактыўных тэхналогій (трэнінгі,
дзелавыя, ролевыя, імітацыйныя
гульні, дыскусіі, акцыі, брыфінгі і інш.)
студэнтам даецца ўнікальная магчымасць не толькі атрымаць прафесію,
але і падрыхтавацца да сямейнага
жыцця і бацькоўства. Будучыя мужы і
бацькі авалодваюць сучаснымі
ведамі, уменнямі і навыкамі па
ўсталяванні гарманічных міжасобасных адносін у сям’і. Таксама маладыя людзі атрымліваюць інфармацыю
пра выкарыстанне станоўчага досведу
папярэдніх пакаленняў, нацыянальных традыцый у стварэнні і
функцыянаванні сям’і.
Напачатку снежня 2014 г. на базе
псіхалагічнай службы была адкрыта
інавацыйная пляцоўка. Гэта важная і
перспектыўная форма ўзаемадзеяння
паміж БДУ і Акадэміяй кіравання пры
Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь,
накіраваная на аб’яднанне высілкаў у

рэалізацыі дзяржаўнай інавацыйнай
палітыкі, пабудову новых мадэляў узаемадзеяння навукі і практыкі ў сферы
развіцця асобы, адукацыі, рэгіёна,
краіны ў цэлым.
Ідэі інавацыйнага пераўтварэння
грамадства на аснове партнёрскага
ўзаемадзеяння і супрацоўніцтва закладзены ў праекце міжнароднай
канферэнцыі «Сацыяльная абарона і
здароўе асобы ў кантэксце рэалізацыі
правоў чалавека: навука, адукацыя і
практыка». Канферэнцыя адбудзецца ў
нашым універсітэце ў лістападзе
2015 г.
Выбудоўваючы стратэгію інавацыйнай дзейнасці, мы арыентуемся
не толькі на сённяшнія запыты студэнцкай моладзі і супрацоўнікаў БДУ,
але імкнёмся хутка адгукацца і на запыты будучыні, каб унесці свой унёсак
у інавацыйныя пераўтварэнні грамадства.

Супрацоўніцтва і перспектывы
Універсітэт – гэта дрэва выдатных магчымасцяў для
ўсіх студэнтаў і супрацоўнікаў. Даглядаючы яго, клапоцячыся пра яго, мы дапамагаем яму расці. А разам з
універсітэтам развіваемся і мы.
Існыя сучасныя тэндэнцыі развіцця беларускага грамадства могуць стаць тымі парасткамі, якія пасля ператворацца ў сапраўдныя дужыя галіны нашага
ўніверсітэцкага дрэва. Сёння некалькі такіх галінак ужо
добра прыкметныя, і псіхалагічная служба БДУ гатовая іх
развіваць.
Адным з перспектыўных кірункаў дзейнасці
псіхалагічнай службы з’яўляецца ўмацаванне і развіццё
ўнутраных (міжкафедральных, міжпрадметных,
міжпакаленных і інш.) сувязяў у БДУ.
У рамках яго рэалізацыі мы мяркуем актыўна спрыяць стварэнню ў БДУ сумесных «аўтарскіх школ» (студэнты + навукоўцы = вынікі крэатыўных даследаванняў на
карысць ВНУ, горада, краіны). На шляху ў дадзеным
кірунку значная частка нашых высілкаў будзе засяроджана на рашэнні задачы па фармаванні ў дыядзе «студэнт выкладчык» і трыядзе «студэнты - выкладчыкі - кіраўніцкія
(грамадскія) структуры» якасна новых узаемаадносін, заснаваных на ўзаемадапамозе, падтрымцы, разуменні і
павазе адзін да аднаго.
Важным кірункам нашай дзейнасці мы лічым удзел
службы ў арганізацыі працы па выкарыстанні

ПРАГРАМНЫЯ ЗАЯВЫ
ПСІХАЛАГІЧНАЙ
СЛУЖБЫ НА ЧАЦВЁРТУЮ
ЎДАРНУЮ ПЯЦІГОДКУ
Прымножым і пашырым колькасныя і
якасныя паказчыкі псіхалагічнага дабрабыту
студэнтаў і супрацоўнікаў універсітэта.
Навучым спраўляцца з асобнымі
несістэмнымі негатыўнымі з’явамі –
канфліктамі, стрэсамі, дэпрэсіямі – што
ствараюць перашкоды на шляху эфектыўных
зносін і самаразвіцця сучаснага адукаванага
чалавека.
Створым светлую сучаснасць для будучых
спецыялістаў ва ўсіх галінах народнай
гаспадаркі.
Мы ўпэўнена глядзім наперад і выражаем
поўную гатоўнасць да новых здзяйсненняў на карысць сацыяльна-псіхалагічнага дабрабыту
роднага ўніверсітэта.

матэрыялаў псіхалагічнай дыягностыкі для складання
«дарожнай карты студэнта» на працягу яго навучання ў
ВНУ і станаўлення маладога спецыяліста (прафесіянала,
сем’яніна, грамадзяніна краіны).
Не менш значная частка стратэгічнай дзейнасці
псіхалагічнай службы накіравана на ўмацаванне і
развіццё знешніх сувязяў БДУ з універсітэтамі краіны і
замежжа, з прадстаўнікамі розных міністэрстваў,
ведамстваў, грамадскіх арганізацый. Рэалізацыя дадзенага кірунку мяркуе правядзенне сумесных акцый, круглых сталоў, брыфінгаў, фэстаў і інш.
Запатрабуецца
ўдзел
творчага
калектыву
псіхалагічнай службы ў распрацоўцы і рэалізацыі
ўніверсітэцкіх, гарадскіх і рэспубліканскіх праектаў:
«Зробім жыццё пажылых людзей яркім», «Сталіца без
гвалту», «Пазнай свой раён (горад, краіну) і зрабі яго прыгажэйшым», «Летапіс добрых спраў» і інш.
У якасці інавацыйнай пляцоўкі як формы знешняга
супрацоўніцтва мы заўсёды адкрытыя для рэалізацыі любых наватарскіх ідэй.
Дарагія супрацоўнікі, студэнты, сябры і госці
ўніверсітэта! Разам мы можам зрабіць вельмі многае
для развіцця БДУ як аднаго з вядучых цэнтраў
інтэлектуальнага і духоўнага жыцця ў Рэспубліцы Беларусь. Падтрымліваць усіх, хто шчыра выступае за гэта
развіццё – і ёсць прызначэннем псіхалагічнай службы.

Паважаныя студэнты
і супрацоўнікі ўніверсітэта!
Наша місія – спрыяць фарміраванню ў прасторы ўніверсітэта сацыяльна-псіхалагічнага дабрабыту.
Мы праводзім індывідуальныя
кансультацыі і групавыя навучальныя заняткі, арганізуем розныя мерапрыемствы, аказваем псіхалагічную дапамогу і падтрымку ў
сітуацыях жыццёвых цяжкасцяў,
кампетэнтна адказваем на важныя
для вас пытанні.
З усімі пытаннямі, заўвагамі,
прапановамі пра супрацоўніцтва
звяртайцеся па тэлефонах (017) 209
56 07, 259 70 61, 328 60 37.
Шукайце нас таксама ў сацыяльнай сетцы «УКантакце» (http://
vk.com/ps_bsu) і на сайце bsu.by.

