Псіхалагічная культура… У апошні час можна даволі часта чуць дадзенае словазлучэнне.
Хтосьці разумее яго як працэс самапазнання, хтосьці – як псіхалагічны дабрабыт і здароўе,
хтосьці – як частку агульнай культуры асобы. Але ўсе згаджаюцца з адным меркаваннем,
што псіхалагічная культура – адна з найважнейшых характарыстык сучаснага чалавека.
Так што ж гэта такое?
Давайце паспрабуем хоць бы троху разабрацца ў гэтым пытанні. Чытайце нашы
матэрыялы, прыходзьце на нашы мерапрыемствы, задавайце пытанні.

Псіхалагічная культура
ў кантэксце сям’і

П

сіхалагічная культура сям’і –
гэта сукупнасць ведаў,
уменняў і навыкаў, якія забяспечваюць паспяховае выкананне
сямейных роляў мужа і жонкі,
бацькі і маці. Усвядомленае выкананне гэтых роляў – найважнейшая
ўмова стварэння шчаслівай сям’і.
Фарміраванне ўсвядомленага
бацькоўства прадугледжвае паўнавартаснае выхаванне (у сям’і, адукацыйных установах) будучых
мужоў і бацькоў на досыць раннім
этапе развіцця, калі яны сензітыўныя да засваення будучых сямейных і бацькоўскіх сацыяльных
роляў. Даследаванні, праведзеныя
Цэнтрам сям’і і дзяцінства Псіхалагічнай службы БДУ сумесна з
прадстаўнікамі ВНУ краіны і замежжа, паказваюць, што ўзрост ад 17
да 22 гадоў з’яўляецца найбольш
спрыяльным для падрыхтоўкі не
толькі спецыялістаў, але і будучых
сем’янінаў, адказных бацькоў і грамадзян сваёй Айчыны.
Высокі ўзровень псіхалагічнай
культуры ў прасторы сям’і прадугледжвае перш за ўсё наяўнасць у
бацькоў пазітыўнага вобраза сям’і
і сямейных адносін, гатоўнасці

прыняцця асаблівасцяў сямейнага
побыту, укладу, правілаў і традыцый. Вынікам сфарміраванай
псіхалагічнай культуры сям’і стане
стварэнне такога аптымальнага
ладу жыцця, калі кожны ўдзельнік
сям’і пачуваецца ў ёй камфортна і ў
сям’і пануе мір і гармонія.
Дасягненне гэтага выніку патрабуе ад партнёраў высілкаў, якія
накіраваны на самаўдасканаленне,
але прыводзяць да фарміравання
неабходных уменняў:
☺ быць паблажлівымі, велікадушнымі і добрымі;
☺ прымаць іншага чалавека з
усімі
яго
асаблівасцямі
і
недахопамі;
☺ хутка змяняцца ў адпавед-

насці са зменлівымі акалічнасцямі;
☺ выяўляць памяркоўнасць,
устойлівасць і прадказальнасць у
канфліктных сітуацыях;
☺ ісці на кампраміс для вырашэння канфліктаў;
☺ быць
лагоднымі
і
адыходлівымі ў сварцы;
☺ аказваць адзін аднаму неабходную падтрымку;
☺ быць гатовымі да нараджэння дзяцей і сумеснай адказнасці за
іх і інш.
Ці можна гэтаму навучыцца? Вядома!
На базе Цэнтра сям’і і дзяцінства Псіхалагічнай службы БДУ
створана «Школа ўсвядомленага
бацькоўства» і сямейны студэнцкі
клуб «Гармонія», дзе студэнткі і студэнты з дапамогай спецыялістаў і
інтэрактыўных тэхналогій могуць
павялічыць узровень псіхалагічнай
культуры, пракрасціся ў таемства
чакання будучай сям’і, станаўлення
гарманічных шлюбных і дзіцячабацькоўскіх адносін і проста цікава
правесці час.
Тэлефануйце і прыходзьце!
Тэлефон
для
даведак:
(017)259 70 61

Сцвярджаючы сябе, ці Гэтае
моднае слова – асертыўнасць

Ц

і лёгка вам адказаць суразмоўцу «не»? Ці
папрасіць пра паслугу? Ці заўсёды вы адстойваеце свой пункт гледжання ўпэўнена і цвёрда,
не ўпадаючы ў агрэсію, не крыўдзячы іншых і не дазваляючы ім маніпуляваць сабой?
Калі хоць бы на адно з гэтых пытанняў вы адказалі
адмоўна, значыць, вам бракуе асертыўнасці.
Асертыўнасць (ад англ. to assert – настойваць на
сваім) – здольнасць чалавека не залежаць ад вонкавых уплываў і ацэнак, самастойна рэгуляваць уласныя
паводзіны, выбіраць стратэгію адказнага стаўлення
да жыцця.
У чым перавагі асертыўнасці?
Асертыўнасць спрыяе роўнасці ва ўзаемаадносінах, дазваляе чалавеку дзейнічаць з улікам сваіх
інтарэсаў, не ўшчамляючы інтарэсы іншых. Асертыўныя людзі ўпэўненыя ў сабе, самастойныя, незалежныя і ініцыятыўныя. Ім уласцівая сумленнасць,
мэтанакіраванасць, настойлівасць і рашучасць, эмацыйная адкрытасць і пазітыўны настрой. Такія людзі
ўмеюць слухаць і імкнуцца зразумець пункт гледжання
іншага чалавека з мэтай дасягнення кампрамісу.
«Я важны, ты важны, мы абодва важныя» – такая
пазіцыя асертыўнага чалавека. Пры гэтым выйграюць
абодва бакі, і ў выніку ўсе пачуваюцца добра.
Калі вы хочаце развіць у сабе асертыўнасць, навучыцеся ўсведамляць, наколькі вашы паводзіны ў той
ці іншы момант вызначаюцца вашымі схільнасцямі і
жаданнямі, а наколькі – кімсьці навязанымі ўстаноўкамі. Часта, знаходзячыся ва ўладзе чужых нам
установак, мы несвядома пакутуем, не прымаючы да
ўвагі свае асертыўныя правы. А тым часам мы маем
поўнае права:
выяўляць свае пачуцці, меркаванні і перакананні;
змяняць меркаванне;
казаць «так» ці «не»;

Псіхалагічная
культура зносін
Падступная гэта рэч –
культура зносін:
прысутнасць яе неўзаметку,
затое адсутнасць
заўважаеш адразу.
Сяргей Муратаў,
расійскі кінакрытык, рэжысёр

Б

ез зносін немагчыма ўявіць
ніводную сферу чалавечай
дзейнасці. Для пабудовы
канструктыўнага міжасобаснага
ўзаемадзеяння ў велізарным свеце
адносін чалавек павінен валодаць
неабходным узроўнем псіхалагічнай культуры зносін.
Псіхалагічная культура зносін –
гэта сістэма ведаў, уменняў і
навыкаў адэкватных тактоўных
паводзін у розных сітуацыях зносін.
Яна з’яўляецца найважнейшай
умовай папярэджання і вырашэння
міжасобасных канфліктаў, спрыяе
ўсталяванню прадуктыўных узаемаадносін з людзьмі і стварэнню
спрыяльнага псіхалагічнага клімату
ў гэтых адносінах. Культура зносін
цывілізуе чалавека, бо ў яе аснове
ляжыць духоўнасць і маральнасць.
Высокі ўзровень культуры
зносін прадугледжвае, галоўным
чынам, паважлівае стаўленне да

суразмоўцы. Павага, падкрэсленне значнасці партнёра – заклад поспеху ў зносінах, а вось катэгарычнае асуджэнне да поспеху не прывядзе. Псіхалогія зносін падпарадкоўваецца закону «эмацыйнага
люстэрка»: нервовасць аднаго
спараджае нервовасць іншага,
злосць спараджае злосць.
Культура зносін патрабуе ад
суразмоўцаў сфарміраванасці і
іншых камунікатыўных уменняў:
слухаць і чуць адзін аднаго; карэктна задаваць пытанні і адказваць
на іх; казаць на мове партнёра і
разумець логіку і матывы яго паводзін; выяўляць цікавасць да яго
праблем; падкрэсліваць агульнасць з суразмоўцам; вырашаць
канфліктныя сітуацыі, не пераносячы іх на эмацыйна-асобасную
сферу; кіраваць сваімі паводзінамі,
эмоцыямі і інш.
Псіхалагічная культура зносін
вельмі важная як для раскрыцця
асобаснага патэнцыялу, так і для
прафесійнай рэалізацыі. І не будзе перабольшаннем сцвярджэнне, што жыццёвы поспех кожнага з
нас у значнай ступені вызначаецца высокім узроўнем культуры
зносін.

Псіхалагічная служба прапануе!
чагосьці не ведаць, не ўмець і адкрыта казаць пра
гэта;
быць сабой і не падладжвацца пад іншых;
не браць на сябе чужую адказнасць;
прасіць пра штосьці;
усталёўваць уласныя прыярытэты;
разлічваць на тое, каб нас слухалі і ставіліся да
нас сур’ёзна;
памыляцца;
быць нелагічнымі, прымаючы рашэнні.
Мы можам карыстацца сваімі правамі, але прызнаючы за іншымі такія ж правы і не ўшчамляючы іх.
Такі стыль паводзін патрабуе падрыхтоўкі і практыкі.
Бо ніхто не нараджаецца з уменнем адстойваць сваю
значнасць як асобы. Гэтаму вучацца. Студэнты
ўніверсітэта маюць выдатную магчымасць трэніраваць
навыкі асертыўных паводзін на практычных занятках і ў
індывідуальнай працы з псіхолагамі.

Псіхалагічная служба БДУ прапануе разнастайныя формы працы, накіраваныя на павышэнне ўзроўню псіхалагічнай культуры ў
асяроддзі ўніверсітэта. Прыходзьце ў нашу творчую майстэрню, на
пасяджэнні студэнцкага псіхалагічнага клуба, практычныя заняткі,
трэнінгі, кансультацыі, удзельнічайце ў нашых мерапрыемствах і
праектах. Мы чакаем вас!
Падрабязную
інфармацыю можна
атрымаць
па тэлефонах:
(017) 209 56 07;
(017) 259 70 61;
(017) 328 60 37.
Шукайце нас на
сайце ps.bsu.by
і ў сацыяльнай
сетцы «Укантакце»
(vk.com/bsu_ps)

ПСІХАЛАГІЧНАЯ СЛУЖБА БДУ
Бацькі лаюць вас за тое, што вы не такія, як яны б хацелі? Выкладчыкі ацэньваюць вашу вучобу і
паводзіны, а аднагрупнікі – нават тое, як вы апрануты ці які ў вас тэлефон? Не дзіўна, што часам
вы лічыце сябе недастаткова разумнымі, прыгожымі і годнымі, пакутуеце ад няўпэўненасці ў сабе.
Жыццё поўнае ўсякіх «трэба». Некаторыя з нас так прывыкаюць падладжвацца пад
вонкавыя патрабаванні, што з часам перастаюць чуць сябе і не разумеюць, чаго хочуць.
Праблемы ўласнай няўпэўненасці і неразуменне сваіх жаданняў – частыя запыты
студэнтаў. Аднак усведамленне праблемы можна лічыць адпраўной «кропкай росту».
Запатрабаванне змяніць сітуацыю кажа пра тое, што падсвядома вы ўжо гатовыя да
росту і ўсё, што вам трэба, гэта дапамога ў пошуку адказу, схаванага ўнутры вас.
Як здабыць упэўненасць у сабе?
Як зразумець свае праўдзівыя жаданні?
Слова псіхолагам.

Адна праблема – чатыры рашэнні
Коўчынг

Арт-тэрапія
Юлія ЯЦКЕВІЧ,
педагог-псіхолаг,
спецыяліст
у галіне арт-тэрапіі
У арт-тэрапеўтычных метадах шмат
рэсурсаў, якія падтрымаюць вашы
змены. Гэты падыход настолькі бяспечны, што некаторыя тэхнікі
можна самастойна выкарыстоўваць па-за кабінетам псіхолага. Часам дастаткова ўзяць у рукі аловак
ці пэндзлік, каб зразумець, чаго вы
хочаце ці як стаць больш упэўненымі ў сабе.
ТЭХНІКА СПАНТАННАГА
МАЛЮНКА
Сядзьце зручна на крэсла са
спінкай, нагамі дакранаючыся да
падлогі. Заплюшчыце вочы і ўявіце,
што вы знаходзіцеся ў месцы, з
якім звязаны прыемныя ўспаміны.
Уяўна адпраўце правую руку (для
леўшуноў левую) на пошукі адказу
на пытанне: «Якім я хачу быць пасля змен?». Плаўна прыпадыміце
руку і «падвесьце ў паветры». Тое ж
прарабіце левай рукой у пошуку
адказу на пытанне: «Якія рэсурсы ў
мяне ёсць, каб дасягнуць гэтага і
падтрымаць мае змены?». Заставайцеся ў прыемным для вас месцы на працягу 4-5 хвілін. Затым
плаўна складзіце рукі. Расплюшчы-

це вочы, калі адчуеце жаданне гэта
зрабіць. Зараз вашы рукі ведаюць
адказы на гэтыя пытанні.
Вазьміце паперу і пачынайце
маляваць правай рукой. Не задумвайцеся над малюнкам – рука сама
малюе. Пасля таго, як вы вырашыце, што малюнак скончаны, пачынайце наступны. Малюйце левай
рукой тое, што яна захоча. Калі
падчас малявання ў вас з’явяцца
новыя вобразы ці ідэі, увасобце іх
ці запомніце.
Такім чынам, у вас атрымалася
два малюнкі з адказамі на кожнае
пытанне. Калі штосьці ў малюнках
вам не падабаецца – выпраўце ці
дамалюйце. Калі малюнкі не падабаюцца ў цэлым, намалюйце іх нанова. Важна, каб яны вам
падабаліся. Далей трэба расшыфраваць пасланні вашай падсвядомасці. Паглядзіце на малюнкі
і падумайце, якія выявы вы бачыце,
якія асацыяцыі ў вас узнікаюць, якія
колеры пераважаюць і з чым у вас
асацыююцца (з актыўнасцю, спакоем, сумам і да т. п.).
Магчыма, вы не адразу знойдзеце адказы. Вярніцеся да гэтай
тэхнікі крыху пазней. Атрымаўшы
адказы, пачніце рабіць невялікія
крокі да змен на працягу
найбліжэйшых трох дзён. Гэта дапаможа вам пераадолець унутраны
бар’ер і запусціць працэс змен.

Асобасна-арыентаваны
падыход
Кацярына
ПЯТРОВА,
педагог-псіхолаг
2 катэгорыі,
спецыяліст у галіне
асобасна-арыентаванай псіхалогіі
Няўпэўненасць у сабе, нізкая
самаацэнка… За гэтымі словамі
можа стаяць адна і тая ж з’ява: адсутнасць веры ў сябе, свае сілы і
магчымасці.
Як гэта выправіць?
Перастаньце наракаць і дакараць сябе. Кажучы пра нейкія
аспекты свайго жыцця, пазбягайце
самапрыніжальных каментароў.
Часцей кажыце сабе перад люстэркам: «Я прыгожы (разумны,
добры і да т. п.)». Любіце сябе!
Навучыцеся прымаць без
збянтэжанасці кампліменты і хвалу
ад навакольных. Калі вы адказваеце на камплімент чымсьці накшталт
«ну што вы, гэта не так» ці «нічога
асаблівага», то пасылаеце сабе
сігнал пра тое, што вы не годныя
хвалы, тым самым прыніжаючы самаацэнку.
Камунікуйце з упэўненымі ў сабе людзьмі. Яны будуць станоўча
на вас уплываць. Як той казаў, «за

пчолкаю – у мёд, за жукам – у
гной». А вы, у сваю чаргу, будзеце
імкнуцца да іх пазітыўнасці і
ўпэўненасці, тым самым падмацоўваючы глебу для росту вашай
самаацэнкі.
Як не апынуцца ў ліку тых, хто
не ведае, чаго хоча?
Перш за ўсё вучыцеся слухаць і
чуць сябе: «Хто Я?», «Які Я?», «Што
мне больш за ўсё падабаецца?»…
Стварайце сваё жыццё з уласных жаданняў, нават калі іншым
яны не здаюцца важнымі. Жаданні
падахвочваюць нас рухацца наперад, расці і пераадольваць сябе.
Уявіце сферы вашага жыцця:
кар’ера (вучоба), сям’я, здароўе,
асабістае жыццё. Прааналізуйце
кожную з іх. Вызначце, чаго вам
бракуе і ў якой менавіта сферы.
Такі аналіз будзе пачаткам шляху
разумення вашых мэт, жаданняў,
планаў.
Знайдзіце стык паміж жаданнямі
і здольнасцямі: «хачу» і «магу». Усвядомленае развіццё здольнасцяў
дазволіць вам ажыццявіць самыя
адважныя жаданні.
Памятайце, што вы – унікальная
асоба з велізарным патэнцыялам,
трэба толькі дапамагчы яму раскрыцца! Верце ў поспех!

Наталля
КАРАТАЕВА,
педагог-псіхолаг,
коўч
У коўчынгу мы імкнёмся зрабіць так,
каб самаацэнка дапамагала ў дасягненні вашых жыццёвых мэт. Важна не проста надзець маску ўпэўненага чалавека,
а пабудаваць самаацэнку на моцным падмурку – тым, за што можна
шанаваць і паважаць сябе.
Як гэта зрабіць?
Прымайце сябе такімі, якія вы
ёсць, і не параўноўвайце сябе з
іншымі. Усе мы розныя і тым
цікавыя.
Разбярыцеся, у чым ваша
ўнікальнасць і сіла. Знайдзіце свой
шлях, сваю справу, і гэта надасць
жыццю больш сэнсу і радасці.

Увесь час удасканальвайцеся ў
тым, што робіце. Калі не атрымалася – не марнуйце дарма эмоцыі,
ідзіце далей. Але калі сёння вы
зрабілі больш і лепш – абавязкова
пацешцеся.
І самае галоўнае: давярайце сабе. Бо «давер да самога сябе –
першая неабходная ўмова вялікіх
распачынанняў» (Сэмюэл Джонсан, англійскі крытык, паэт).
Што можна зрабіць, каб зразумець сябе і рэалізаваць закладзеныя ў нас механізмы
развіцця?
Складзіце bucket list (спіс таго,
што б вам абавязкова хацелася
зрабіць)
і
рэгулярна
яго
папаўняйце. Вы марыце скокнуць з
парашутам, паўдзельнічаць у
шаманскім рытуале ў Перу, забрацца на Джамалунгму, напісаць
кнігу? Усе вар’яцкія ідэі, якія калі-

небудзь наведвалі вас, павінны
апынуцца ў гэтым спісе.
Уявіце, што вы выйгралі ў латарэю велізарную суму. Зараз вам
няма неабходнасці думаць, як зарабляць на дах над галавой, пражыццё і задавальненні. Чым вы
будзеце займацца?
На што вы марнуеце свой вольны час?
Па якія пытанні да вас звяртаюцца знаёмыя? У чым яны лічаць
вас спецыялістам?
Калі б вам засталося жыць
толькі 5 гадоў, чым бы вы захацелі
займацца?
У выніку ў вас атрымаецца
некалькі спісаў, і вы заўважыце,
што нейкія заняткі паўтараюцца.
А можа, вы абераце сэрцам тое,
што падабаецца менавіта цяпер, і
адразу зараз пачняце гэта ўвасабляць?

Цялесна-арыентаваны падыход
Яніна
АСТАПЕНКА,
педагог-псіхолаг
2 катэгорыі,
спецыяліст у галіне
цялесна-арыентаванай псіхалогіі
Стан духу і здароўе цела
ўзаемазвязаныя. Пры негатыўных
эмоцыях напружваюцца цягліцы,
павышаецца ціск, пачашчаецца
сэрцабіццё.
Колькі
напругі
захоўваецца ў целе чалавека, які
злуецца, крыўдзіцца, адчувае
страхі, пакутуе ад няўпэўненасці ў
сабе і не ведае, чаго хоча! Гэтыя
станы перашкаджаюць усведамленню ўласных здольнасцяў і
магчымасцяў, рэалізацыі свайго
патэнцыялу.
Цялесна-арыентаваная псіхалогія вельмі эфектыўная ў працы з
праблемамі самаадносінаў і зно-

сінаў. Працуючы з целам, можна
пазбавіцца ад напружання і атрымаць больш здаровыя рэакцыі.
Калі чалавек адчувае няўпэўненасць у сабе, яму карысныя дыхальныя практыкаванні. У няўпэўненых у сабе людзей дыханне
грудное і павярхоўнае, а ў адказных ці крытычных сітуацыях яно і
зусім «хаваецца». Працаваць з
такім станам можна пасродкам
глыбокага, гарманічнага («брушнога») дыхання, якое аказвае заспакаяльнае ўздзеянне на цела і свядомасць, што вельмі важна для адчування ўпэўненасці ў сабе.
Ляжце, расслабцеся. Пачынайце дыханне павольнай «хваляй» –
ад дыяфрагмы да грудзей. Выдыхайце вольна, павольна. Паўтарыце цыкл 10-15 разоў.
Для ўсведамлення сваіх жыццёвых мэт і арыенціраў падыдуць
практыкаванні на «зазямленне».

Зазямленне азначае энергетычны
кантакт з глебай, адчуванне апоры,
якая забяспечвае добрую ўстойлівасць і магчымасць рухацца. Рэкамендуем адно з базавых практыкаванняў амерыканскага псіхолага Аляксандра Лоўэна.
Пастаўце ступні на шырыні каля
30 см, наскі троху павярніце ўнутр,
ногі злёгку сагніце ў каленях.
Дакраніцеся да падлогі перад сабой кончыкамі пальцаў (далонямі ці
кулакамі). Так вы зафіксуеце правільнае становішча цела. Вагу
перанясіце на пярэднюю частку
ступняў. Пяткі не адрывайце ад
падлогі. Галава вольна звісае. У
такім становішчы зрабіце 25 цыклаў
дыхання (удых-выдых) у вольным
тэмпе. Калі ногі ці цела пачынаюць
дрыжаць, гэта кажа пра эфектыўнасць практыкавання. Па заканчэнні павольна распрастайцеся.
Прыемнай практыкі!

Змена сябе ці адносін, прафесійны і асобасны рост,
поспех і ўпэўненасць у сабе –
гэтыя і шматлікія іншыя тэмы ў нейкі
момант становяцца актуальнымі для
кожнага з нас. У сучаснай інфармацыйнай прасторы можна знайсці мноства
рэкамендацый. І, адшукаўшы, кіравацца
(ці не кіравацца?) імі.
Але бывае, што ўніверсальныя рэкамендацыі не падыходзяць пэўнаму чалавеку. Патрабуецца індывідуальная
праграма змен або адаптацыя пад
пэўную жыццёвую сітуацыю.
Абмеркаваць са спецыялістам хвалюючыя пытанні вы можаце, звярнуўшыся
па кансультацыю да прафесійных псіхолагаў нашай службы. Індывідуальныя
гутаркі і разнастайныя групавыя мерапрыемствы дапамогуць лепш даведацца
сябе і, калі трэба, змяніць сваё жыццё.

