Віншуем з новым
навучальным годам!
Вы гатовыя да новых здзяйсненняў,
пераадоленняў, цікавых і карысных спраў?
Так!
Тады адкіньце сумневы і трывогі. Дзейнічайце! Звярніце ўвагу, як шмат магчымас-

цяў для гэтага дае наш універсітэт. І мы, Псіхалагічная служба, не стаім убаку. Давайце
ўзаемадзейнічаць! Усе нашы веды, уменні,
навыкі, досвед могуць быць прыцягнуты для
рэалізацыі вашай актыўнасці, ідэй і праектаў.

Паспрабуем?
Не?
Тады з псіхалагічнага пункта гледжання
вы не малады чалавек. Не спяшайцеся сталець і старэць, заставайцеся энергічнымі і

актыўнымі. Маладосці шмат што скараецца,
у маладосці шматлікае магчыма. Але час хутка ляціць. Давайце памятаць, што жыццё адбываецца тут і цяпер.
Працягваецца год, абвешчаны ў Беларусі
годам моладзі. Так не будзьце ўбаку! Зрабіце
свой значны ўнёсак у развіццё ўласнага патэнцыялу, у рашэнне пытанняў сацыяльнаэканамічных пераўтварэнняў у нашай краіне.
А мы заўсёды гатовыя вас падтрымаць.
Як?
Чытайце дадзены выпуск, прыміце
інфармацыю да ўвагі і дзейнічайце.
Поспехаў!

ТВОРЧАЯ МАЙСТЭРНЯ
Натхняльна, вынаходліва, стваральна!!!

С
СТУДЭНЦКІ ПСІХАЛАГІЧНЫ КЛУБ
Крэатыўна, пазітыўна, перспектыўна!!!

К

лубная дзейнасць Псіхалагічнай службы БДУ зарэкамендавала сябе як эфектыўная форма развіцця псіхалагічнай культуры студэнтаў. Якасць
вашага жыцця, поспехі ў прафесійнай дзейнасці, асабістае
шчасце шмат у чым залежаць ад
узроўню псіхалагічнай культуры.
Студэнцкі псіхалагічны клуб
(СПК), арганізаваны на базе нашай
службы, вось ужо 12 гадоў карыстаецца нязменнай папулярнасцю
ў студэнтаў. Сюды імкнуцца тыя,
хто выказвае цікавасць да
псіхалогіі, жадае знайсці аднадумцаў, атрымаць кансультацыю.
Несумнеўнай вартасцю СПК
з’яўляецца гнуткасць формаў і
метадаў працы, што дазваляе
ўдзельнікам клуба напаўняць яе

зместам у адпаведнасці са сваімі
інтарэсамі і запатрабаваннямі.
Дзейнасць клуба прадугледжвае працу ў чатырох кірунках:
відэасалон, навуковае відэа, гульнятэка, пасяджэнні СПК.
На
сеансах
відэасалона
ўдзельнікі могуць паглядзець і абмеркаваць напоўненыя глыбокім
сэнсам фільмы. Наступны аналіз
ключавых момантаў фільма дазваляе кожнаму зрабіць карысныя высновы, знайсці адказы на хвалюючыя пытанні.
Для працы ў кірунку «навуковае відэа» ў клубе сабраны самыя
вядомыя псіхалагічныя, навуковапапулярныя фільмы і відэа:
«Псіхалогія хлусні», «Гульні розуму», «Забароны», «Тэорыя змовы» і
інш. Сумесны прагляд і далейшая

дыскусія даюць магчымасць
удзельнікам у даступнай форме
пазнаёміцца з самымі сучаснымі
псіхалагічнымі тэорыямі, пашырыць далягляд, палепшыць самаацэнку.
Гульнятэка мяркуе гульнявую
форму зносін студэнтаў у
псіхалагічных, настольных, ролевых гульнях. Дзейнічаючы ў рамках
абраных роляў, мадэлюючы тую ці
іншую сітуацыю, кожны атрымлівае
магчымасць папрацаваць над
сваімі слабымі бакамі і ўсвядоміць
моцныя. Займальныя гульні («Рассмяшыць сфінкса», «Асацыяцыі»,
«Зразумей мяне», «Мафія» і інш.)
абяцаюць удзельнікам нязмушаныя зносіны, замацаванне ведаў і
навыкаў у займальнай форме.
На пасяджэннях СПК разглядаюцца актуальныя пытанні студэнцкага жыцця. Кожная сустрэча
прысвечана пэўнай тэме, абранай
студэнтамі: «Эфектыўная камунікацыя», «Міжасобаснае ўзаемадзеянне», «Спосабы барацьбы са
стрэсам» і інш. Пасяджэнні СПК –
гэта свайго роду «псіхалагічная
гасцёўня», куды можа прыйсці любы студэнт, які хоча лепш разумець
свой унутраны свет і арыентавацца
ў навакольнай рэчаіснасці.
Стаць удзельнікам СПК вельмі
проста: вам усяго толькі трэба
быць студэнтам БДУ. І тады кожны
чацвер у 19.00 наш клуб гасцінна
расчыніць свае дзверы па адрасе:
вул. Кастрычніцкая, 4 – 201.
Расклад сустрэч студэнцкага
псіхалагічнага клуба можна даведацца па тэлефоне: (017)209 56 07.
Прыходзьце самі, прыходзьце з
сябрамі!

тудэнцтва – выдатны, насычаны перыяд жыцця, калі
малады чалавек не толькі
атрымлівае веды, але і рэалізуе
свае таленты. З мэтай падтрымкі
найбольш актыўных студэнтаў і
груп (студэнты актыву, старасты,
творчыя калектывы, ініцыятары
праектаў, валанцёры і інш.) на базе Псіхалагічнай службы БДУ была створана творчая майстэрня.
Мы працуем са студэнтамі і
для студэнтаў:
праводзім навучальныя семінары, трэнінгі, практычныя заняткі;
арганізуем
сацыяльныя
акцыі і кансультацыі спецыялістаў;
дапамагаем у распрацоўцы і
напісанні сцэнарыяў трэнінгаў,
практычных заняткаў і іншых
праектаў;
аказваем метадычную і
практычную падтрымку ў падборы літаратуры, матэрыялаў і практычнага інструментарыю, у
правядзенні заняткаў;
суправаджаем студэнцкія
праекты ў іх рэалізацыі.
Мы часта працуем у камандзе.
Напэўна, вы задавалі сабе пытанне: як стаць камандным гульцом?
Знайсці адказ вы зможаце ў нашай творчай майстэрні. Мы ведаем, што ў аснове эфектыўнай каманды ляжыць згуртаванасць,
супрацоўніцтва, давер, узаемадапамога і выразнае разуменне
мэт. Прайшоўшы курс навучання
на трэнінгах адпаведнай скіра-

ванасці («Камандаўтварэнне»,
«Эфектыўная каманда», «Згуртаванасць» і інш.), кожны ўдзельнік
зможа сфарміраваць у сабе
пералічаныя якасці.
У майстэрні мы таксама
праводзім заняткі, накіраваныя на
развіццё асобасных якасцяў, неабходных у працы з аўдыторыяй.
Усталяваць эмацыйны кантакт,
прыцягнуць і ўтрымаць увагу,
знайсці патрэбныя словы – неабходныя навыкі паспяховага аратара. Навучанне на такіх занятках,
як «Прамоўніцкае мастацтва»,
«Як абудзіць слухача», «Асновы
іміджу» – добрая магчымасць годна падрыхтавацца да працы са
студэнцкімі групамі, раскрыць у
сабе неабходныя якасці аратара,
авалодаць прыёмамі самапрэзентацыі.
Творчая майстэрня Псіхалагічнай службы – гэта пляцоўка для
навучання і падтрымкі студэнтаў у
раскрыцці і рэалізацыі патэнцыялу. Гэта месца для адважных
эксперыментаў, дзе ў творчай атмасферы нараджаюцца цікавыя
ідэі і распачынанні!
Калі вы актыўныя, калі ў вас
з’явіліся ідэі па стварэнні праекта
(сацыяльныя,
дабрачынныя,
гуманітарныя акцыі), калі вы
імкняцеся зрабіць яго яркім і
запамінальным, звяртайцеся па
дапамогу і падтрымку ў нашу
творчую майстэрню.
Мы працуем для ВАС, мы працуем разам з ВАМІ!

Псіхалагічная служба прапануе!
Поўнае ўяўленне пра спектр
паслуг Псіхалагічнай службы
БДУ вы можаце атрымаць, наведаўшы штогадовую інтэрактыўную выставу, якая арганізуецца ў рамках фэсту практычнай псіхалогіі і праходзіць на
кожным факультэце напачатку
навучальнага года.
На выставе вас чакаюць
цікавыя гульні, кансультацыі
кваліфікаваных спецыялістаў,
экспрэс-дыягностыка, аўкцыён
псіхалагічных паслуг, розыгрыш
прызоў, раздатачныя матэрыялы. І гэта далёка не ўвесь пералік
цікавых момантаў, дзеля якіх
абавязкова варта наведаць нашу выставу.

Прыходзьце!!! Будзе цікава,
пазнавальна, займальна!!!
Больш падрабязную інфармацыю можна атрымаць па тэлефонах: (017) 209 56 07; (017)
259 70 61.
Шукайце нас на сайце BSU.BY
ва ўкладцы СТУДЭНТАМ/Псіхалагічная падтрымка і ў сетцы
«УКантакце» vk.com/ps_bsu.

ПСІХАЛАГІЧНАЯ СЛУЖБА БДУ
У дзейнасці Псіхалагічнай службы БДУ шырока выкарыстоўваецца
тэсціраванне. І што б ні казалі скептыкі, вынікі тэстаў добрыя для
пашырэння «ўнутранага далягляду», развіцця самакрытыкі, як крыніца
ідэй для самаўдасканалення. Сёння мы пагаворым пра радасць.

Якая радасць
вас натхняе?
Р

адасць – гэта моцная і чыстая эмоцыя, да якой мы
ўвесь час імкнёмся. Не сакрэт, што ў кожнага з нас могуць быць свае прычыны для радасці. Адны цешацца,
калі зведваюць мноства адчуванняў, дасягаюць гранічнага
напалу пачуццяў і паўнаты вопыту. Іншыя чэрпаюць радасць,

1. Сёлета вы вырашылі запісацца на акцёрскія курсы. Першая рэпетыцыя, вы нікога не
ведаеце. Як вы сябе паводзіце?
А. Вы размаўляеце з усімі.
Б. Вы спрабуеце адшукаць арыгінальных і творчых асоб.
В. Вы седзіце ў сваім куце, а потым
падыходзіце да тых людзей, з якімі
ў вас узнікла жаданне пагаварыць.
2. Вы даўно нацэліліся на
цікавую пасаду ў сябе на факультэце. Яна толькі што
вызвалілася, але вы даведваецеся, што яе атрымае ваш сябар. Ваша рэакцыя?
А. Гэта шматкроць узмацняе ваша
жаданне дасягнуць поспеху.
Б. Вы вырашаеце стварыць уласную студэнцкую арганізацыю.
В. Вы віншуеце яго і шчыра за яго
радуецеся.
3. Вы запрошаны на вечарынку,
арганізаваную адным з вашых
сяброў. Свята атрымалася, калі…
А. Вы танчылі ўсю ноч да поўнай
знямогі.
Б. Вы змаглі абмеркаваць з прыяцелем апошнія свецкія навіны.
В. У вас з’явілася нагода пафліртаваць з тым, хто вам даўно падабаецца.

ствараючы новае, усведамляючы, што дзеюць уласнае жыццё. Трэція імкнуцца да дасканаласці і выканання ўсіх
жаданняў – толькі тады яны адчуваюць сапраўдную радасць.
Па словах мудраца Ашо, «радасць з’яўляецца знутры,
яна ўзнікае ў нашым сэрцы, у самым цэнтры нашай сут-

4. Для вас жыццё ў поўнай меры
знаходзіць сэнс пры ўмове…
А. Памнажэння досведу.
Б. Завяршэння справы, якую вы
лічыце сваёй.
В. Духоўнага ўзбагачэння.
5. Калі вы закахаецеся…
А. Вы заўсёды закаханы адразу ў
некалькіх чалавек!
Б. Гэта вас натхняе!
В. Вы ідзяце да канца ў сваім
жаданні.
6. На канікулах вы выкарыстоўваеце час, каб…
А. Спаць. Трэба ж калісьці адаспацца!
Б. Бавіць час са сваімі блізкімі.
В. Чытаць кнігі, якія не атрымалася
прачытаць за год.
7. З набліжэннем навагодніх
святаў вы адчуваеце радасць і
нецярпенне. Што вы прадчуваеце?
А. Задавальненне ад святочнага
стала. Нішто вас так не цешыць, як
перспектыва выдатнай вячэры!
Б. Задавальненне рабіць падарункі
сваімі рукамі.
В. Задавальненне дарыць падарункі. І зусім не важна, што вы атрымаеце наўзамен.

8. Якія вашы якасці асабліва
шануюць аднагрупнікі?
А. Уменне будаваць адносіны.
Б. Здольнасць да творчасці.
В. Арганізатарскія здольнасці.
9. Прыязджаючы ў іншую краіну,
вы абавязкова…
А. Хочаце ўсё паспрабаваць, усё
даследаваць. Вам цікава адкрываць для сябе ўсё новае!
Б. Аддаяце належнае ўсім мясцовым стравам і рамёслам.
В. Чытаеце ўсе даведнікі, якія трапляюцца пад руку.
10. Жыццё ўдваіх не заўсёды
бывае простым. Успомніце вашу апошнюю сварку. Яна стала
для вас нагодай…
А. Для таго, каб выпусціць пару.
Б. Для абнаўлення адносін.
В. Для цяжкай дэпрэсіі.
11. Вы з сябрамі толькі што былі
на выдатным канцэрце. Выходзячы з залы, вы…
А. Знаходзіцеся ў неверагодным
захапленні, і яно яшчэ доўга вас не
пакіне!
Б. Вырашаеце заўтра ж запісацца
на курсы спеву.
В. Проста шчаслівыя, што змаглі
падзяліць гэту радасць з іншымі.

насці. Радасць узнікае, калі мы звяртаем увагу ўнутр сябе».
Мы прапануем з дапамогай тэста звярнуць увагу «ўнутр
сябе» і зразумець, што прыносіць найвялікшую радасць
асабіста вам. «Улюбёны» тып радасці можа шматлікае сказаць пра ваша стаўленне да жыцця.

12. Вы абвясцілі ўсім: заўтра вы
кідаеце курыць. Што вас да гэтага падштурхнула?
А. Нічога. Хіба хтосьці паверыў, што
вы і сапраўды збіраецеся кінуць?

Б. Адчуванне бяссілля, выкліканае
вашай залежнасцю.
В. Вашы блізкія больш не могуць
выносіць цыгарэтны дым.

Хочаце лепш даведацца сябе?
Скласці больш поўнае ўяўленне пра асобасныя якасці,
асаблівасці характару і тэмперамент, узровень інтэлекту?
Пры дапамозе цікавых
тэстаў, апытальнікаў, праектыўных методык спецыялісты
Псіхалагічнай службы БДУ дапамогуць вам знайсці адказы на
пытанні, якія тычацца самапазнання і самаразвіцця.
Мы чакаем вас па адрасах:
вул. Кастрычніцкая, д. 4, каб. 202, 201;
вул. Курчатава, д. 8, каб. 1;
вул. Курчатава, д. 6, каб. 211;
вул. Кальварыйская, д. 9, каб. 736;
прасп. Дзяржынскага, д. 87, каб. 224.
Штогод на ўсіх факультэтах БДУ праводзіцца дыстанцыйнае
псіхалагічнае тэсціраванне студэнтаў першага курса. Запрашаем
вас да ўдзелу ў гэтым займальным працэсе. Абяцаем: пра сябе,
унікальную і непаўторную асобу, вы даведаецеся шмат цікавага!
УВАГА! Дадзеныя, атрыманыя падчас псіхалагічнай дыягностыкі,
канфідэнцыйныя і не падлягаюць разгалашэнню!
Больш падрабязную інфармацыю можна атрымаць па тэлефонах: (017) 209 56 07; (017) 259 70 61; (017) 328 60 37.
Шукайце нас на сайце BSU.BY ва ўкладцы СТУДЭНТАМ/
Псіхалагічная падтрымка і ў сетцы «УКантакце» vk.com/ps_bsu.

ВЫНІКІ ТЭСТА
Палічыце колькасць літар А, Б і В. Найбольшая колькасць балаў дазваляе меркаваць
пра тое, якая ваша галоўная філасофія
радасці.
Псіхалагічная служба БДУ прапануе праекты, удзел у якіх дапаможа вам развівацца ў
адпаведнасці з вашым тыпам радасці.
ПРОФІЛЬ А
Ваша радасць не зводзіцца да адсутнасці
пакуты. Наадварот: памяншэнне колькасці
непрыемнасцяў паслабіла б вашу здольнасць цешыцца. Актыўныя дзеянні, накіраваныя на рашэнне праблем, разводзяць
руціну вашага жыцця. Якія б пачуцці вы ні
адчувалі, вы пражываеце іх максімальна
поўна. Радасць для вас – гэта перш за ўсё
ап’яненне пачуццямі, захапленне, а часам
празмернасці. Дзеля гэтага вы ўвесь час шукаеце новыя адчуванні.
Радасць дастаецца вам нялёгка: яна спароджана не ўнутраным спакоем, а
сапраўднай барацьбой. Не спрабуйце ўвесь
час перасягнуць сябе. Не грэбуйце простымі
жыццёвымі падзеямі, у іх вы зможаце адчуць
радасці, пра якія раней і не падазравалі.
Прапануем
Праект «Гульнятэка» ў рамках Студэнцкага псіхалагічнага клуба
Тут вы знойдзеце месца для рэалізацыі
сваіх імпульсаў, атрымаеце магчымасць
прымерыць на сябе розныя ролі, паэксперыментаваць у нязмушанай атмасферы. У рамках праекта «Гульнятэка» вы лёгка знойдзеце
прымяненне вашай несуцішнай натуры,
пазнаёміцеся з гульнявымі стратэгіямі і
тактыкамі, пагутарыце з цікавымі людзьмі.
Трэнінгі і трэнінгавыя модулі
Мы таксама прапануем прыняць удзел у
трэнінгавых праграмах, прысвечаных мэтапакладанню, крэатыўнасці, сацыяльнаму

ўзаемадзеянню. Вы даведаецеся, як стаць
больш эфектыўнымі ў жыцці, сустрэнеце
іншых мэтанакіраваных і актыўных студэнтаў.

ПРОФІЛЬ Б
Радасць для вас з’яўляецца вынікам
творчасці. Праз творчасць вы фарміруеце
ўласную асобу і адначасова ўплываеце на
навакольны свет. Сапраўдная радасць нараджаецца з адчування таго, што вы
стварылі нешта новае, унікальнае. Для такой
радасці ёсць шмат спосабаў: падарыць усмешку, напісаць карціну, прыгатаваць смачную страву, прыдумаць новую ідэю і інш.
Імкніцеся да таго, каб ваша роля творцы

не занадта аддаліла вас ад навакольных. Бо
вашы адносіны з людзьмі таксама могуць
стаць крыніцай натхнення.
Прапануем
Праект «Творчая майстэрня»
Тут вы навучыцеся распрацоўваць і
праводзіць трэнінгі па эфектыўнай
камунікацыі, развіцці лідарскіх здольнасцяў,
прамоўніцкім майстэрстве і інш. Мы падтрымаем вашы творчыя задумы і дапаможам
вам упэўнена і эфектыўна прайсці шлях «ад
задумы да рэалізацыі».
Праект «Фэст практычнай псіхалогіі»
Напісаць эсэ на прапанаваную тэму, задаць актуальнае пытанне псіхолагу, прыняць
удзел у розных конкурсах і віктарынах вы
зможаце на нашых мерапрыемствах, якія
рэгулярна праводзяцца супрацоўнікамі
Псіхалагічнай службы.

ПРОФІЛЬ В
Дасягаць усё большай дасканаласці і тым
самым задавальняць свае жаданні – у гэтым ваша крыніца радасці. Ваша радасць
з’яўляецца праявай вашай нязменнай
здольнасці дзейнічаць. Яна сведчыць пра
змены да найлепшага, развіцця патэнцыялу. Імкнучыся да радасці, вы жадаеце таго

ж і для навакольных. Не блытайце дасягненне большай дасканаласці з перфекцыянізмам. Як той казаў, «найлепшае – вораг добрага».

Прапануем
Праект «Студэнцкі псіхалагічны клуб»
Тут у коле аднадумцаў вы зможаце
паглыбіць свае веды ў галіне псіхалогіі,
падзяліцца сваім меркаваннем і пачуць меркаванне іншых людзей па пытаннях, якія вас
цікавяць. Праект «Студэнцкі псіхалагічны
клуб» – гэта месца для тых, хто хоча навучыцца разбірацца ў псіхалогіі чалавечых
учынкаў, імкнецца атрымаць досвед паспяховых зносін, адкрыты для самапазнання.
Праект
«Школа
ўсвядомленага
бацькоўства»
На занятках нашы спецыялісты дапамогуць вам прымерыць на сябе ролі адказных
мужоў, жонак і бацькоў. Вы зможаце лепш
усвядоміць сябе ў ролі будучых бацькоў, паіншаму зірнуць на ўзаемаадносіны з
уласнымі бацькамі, сфарміраваць пазітыўныя ўстаноўкі на сям’ю.
У артыкуле скарыстаны матэрыялы
часопіса «Psychologies»

