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Весткі  
з рэктарата

На ўкладышы газеты 
чытайце цікавосткі ад 

Псіхалагічнай службы БДУ

Чытайце  
ў нумары:

БЕЛАРУСЬ ЯК ЗАМЕЖЖА
Адаптацыя студэнтаў-замежнікаў у 

БДУ не заўжды праходзіць гладка. Куды ім 
можна звярнуцца па дапамогу?

Стар. 2

ГАРАНТАВАЦЬ ПАРАДАК  
І ПРАГРЭС

Вядомаму прававеду прафесару Сця-
пану ДРАБЯЗКУ споўнілася 90 гадоў! 

Стар. 3

ШКОЛА ПЕРШАКУРСНІКА
 Гід для новых студэнтаў па моладзе-

вых арганізацыях альма-матар, творчых 
калектывах, а таксама рэсурсах Фунда-
ментальнай бібліятэкі.

Стар. 4

У ТУле ў дзяржаўным педагагічным 
універсітэце імя л. М. Талстога адбылося 
пашыранае пасяджэнне рэктарата з удзе-
лам дэлегацыі БДУ, якую ўзначаліў рэктар 
акадэмік Сяргей Абламейка. 

Разглядаліся пытанні перспектыўных 
праграм міжнароднай акадэмічнай 
мабільнасці выкладчыкаў і студэнтаў. Да-
рэчы, дамова аб доўгатэрміновым су-
працоўніцтве паміж расійскім і беларускім 
універсітэтамі была падпісана ў Мінску ра-
ней. 

* * *
БелАРУСКА-В'еТнАМСКі інавацыйна-

адукацыйны цэнтр створаны ў БДУ. Яго мэ-
тай будзе развіццё адукацыйных, навуко-
вых і культурных сувязяў паміж БДУ, іншы-
мі ВнУ Беларусі і арганізацыямі і прад-
прыемствамі Сацыялістычнай Рэспублікі 
В'етнам. Плануецца прыцягненне навуко-
вых супрацоўнікаў, выкладчыкаў, аспірантаў 
і студэнтаў БДУ да выканання агульных 
навукова-даследчых праектаў. Адным з 
кірункаў дзейнасці цэнтра з'яўляецца 
актывізацыя кантактаў з выпускнікамі БДУ, 
якія пражываюць у СРВ. 

* * *
ЗАГАДАМ рэктара з 13 жніўня Аляксей 

Данільчанка зацверджаны прарэктарам 
БДУ па вучэбнай рабоце. Уладзімір Клюня 
прызначаны загадчыкам кафедры эка-
намічнай тэорыі эканамічнага факультэта. 

Данільчанка Аляксей Васільевіч – док-
тар эканамічных навук, прафесар. нара-
дзіўся ў 1959 г. у Расіі (Комі АССР). У Бела-
рускім дзяржаўным універсітэце працуе з 
2001 г. З 2005 г. узначальвае кафедру 
міжнародных эканамічных адносін факуль-
тэта міжнародных адносін. 

А. В. Данільчанка з'яўляецца членам са-
вета па абароне кандыдацкіх дысертацый у 
БДУ, старшынёй рэдакцыйнай калегіі серыі 
навуковых прац БДУ «Беларусь і сусветныя 
эканамічныя працэсы», членам рэдкалегіі 
зборніка навуковых прац «Шляхі Паднябес-
най», «Часопіса міжнароднага права і 
міжнародных адносін», рэдакцыйнага саве-
та «Гуманітарна-эканамічнага весніка». 
Аўтар звыш 80 навуковых прац, у тым ліку 
3 манаграфій. Асноўная праблематыка на-
вуковых даследаванняў – эканамічная 
падрыхтоўка ў ВнУ і прафесійна-ары ен-
таваная эканамічная адукацыя і яе наву-
кова-метадычнае забеспячэнне. 

Паводле інфармацыі
прэс-службы БДУ

Па апошніх даных Сусветнага 
вэбаметрычнага рэйтынгу 
ўніверсітэтаў Webometrics 
Ranking of World Universities, БДУ 
падняўся адразу на 248 пазіцый 
і заняў 595-е месца ў свеце. 

Гэты рэйтынг складаецца восьмы год 
іспанскай даследчай лабараторыяй 
Laboratorio de Internet і абнаўляецца два 
разы ў год: у студзені і ліпені. У яго апош-
няй рэдакцыі прааналізавана 20745 уні-
версітэтаў (усяго ў свеце налічваецца ка-
ля 30 тыс. ВнУ). 

Сярод краін СнД БДУ падняўся на 
чацвёртае месца, пра пусціўшы наперад 
толькі 3 расійскія ўніверсітэты: Маскоўскі 
дзяржаўны (176), Санкт-Пецярбургскі 
(494) і Томскі (521). 

У сусветных жа лідарах Гарвард, Ма-
сачусетс і Стэнфард. 

За апошнія тры гады сусветны рэйтынг 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 
імкліва вырас. Так, у ліпені 2009 г. БДУ 
займаў 1916-ю пазіцыю, у 2010 г. – 
1476-ю, у 2011 г. – 1208-ю, а цяпераш-
нім летам перасунуўся на 595-е месца!

Такім чынам, БДУ ўваходзіць у 2 % най-
лепшых універсітэтаў свету. 

Паводле інфармацыі 
цэнтра праблем развіцця адукацыі

Шаноўныя супрацоўнікі 
і навучэнцы!

Шчыра віншую ўсіх з пачат-
кам новага навучальнага года! 
З асаблівым пачуццём яго су-
стракаюць тыя студэнты, якія 
ўпершыню пераступяць парог 
альма-ма тар і да дадуць свежых 
фар баў  у наша жыццё. 

Мне прыемна адзначыць, 
што, як і ў папярэднія гады, у 
Беларускім дзяржаўным універ-
сітэце праведзена паспяховая 
прыёмная кампанія. На ўсе 
формы атрымання вышэйшай 
аду кацыі ў БДУ залічаны 6284 
абітурыенты. На дзённую бю-
джэтную форму навучання па-
ступілі 2083 абітурыенты. Ся-
род іх 123 пераможцы між-
народных і рэспубліканскіх 
алім піяд, а таксама шматлікія 
меда лісты-вы пускнікі школ, 
гімназій і ліцэяў.

Асаблівасцю сёлетняй кам-
паніі стала тое, што БДУ прыняў 
рэкордную колькасць абіту
рыентаў на дзённую бюджэт
ную форму навучання на пры
родазнаўчыя спе цыяль насці. 

З Днём ведаў!

На адпаведныя спецы яль нас ці, 
уключаючы інфарма цыйныя 
тэхналогіі, біятэхналогіі, нана-
тэхналогіі, залічаны 1261 абіту-
рыент, ці 61 % ад агульнай коль-
касці тых, хто паступіў. Гэта самы 
вялікі паказчык за ўсе гады. 

Сёлетні набор увогуле стаў 
самым якасным у сучаснай 
гісторыі! 866 абітурыентаў 
набралі 300 балаў і больш, гэта 
складае 50 % ад залічаных па 
трох сертыфікатах (летась 819 і 

41,6 %). 23 абітурыенты БДУ 
набралі 380 балаў і вышэй. Ад-
паведна павысіліся і прахадныя  
балы. 

Дзякуючы высокаму ўзроўню 
падрыхтоўкі студэнтаў, а таксама 
прафесіяналізму выклад чыкаў, 
дасягненням навукоўцаў і на-
маганням кіраўніцтва, БДУ 
ўпэў нена ўваходзіць у эліту сус
ветнай адукацыі! 

Паводле рэйтынгу Webomet-
rics, Беларускі дзяржаўны ўні-
версітэт цяпер займае 595-е мес-
ца ў свеце (з больш чым 20 ты-
сяч вышэйшых навучальных 
устаноў). Таксама, па даных вя-
домага брытанскага агенцтва QS, 
БДУ ўваходзіць у лік найлеп-
шых універсітэтаў свету і знахо-
дзіцца ў групе ВНУ, якія дзеляць 
501–550 пазіцыі.

Важнай падзеяй універ сі тэц-
кага і рэспубліканскага машта-
бу неўзабаве стане доўга чаканае 
адкрыццё новага кор пуса фа
культэта міжнарод ных адносін 
на Прывакзальнай плошчы. 
Акрамя студэнтаў і выклад чы-
каў ФМА, у ім раз месціцца 
ўпраўленне міжнарод нага су-

пра цоўніцтва, а таксама выстава 
навукова-тэхнічных да сягнен няў 
БДУ. 

Яшчэ вельмі ўсцешыць 
студэнтаў той факт, што нядаўна 
рашэннем Міністэрства адука-
цыі нашай краіны Беларускаму 
дзяржаўнаму ўніверсітэту ў 
2013 годзе будзе выдзелены 
інтэрнат на 1032 месцы ў Сту
дэнцкай вёсцы. У тым жа годзе 
будзе ўведзены ў эксплуатацыю 
пасля капітальнага рамонту 
інтэрнат № 3 па вул. Курчатава. 
Такім чынам, у наступным годзе 
колькасць месцаў у інтэрнатах 
павялічыцца на 2200 і складзе 
амаль 7 тыс. Гэта значна павысіць 
патэнцыял БДУ, у тым ліку і па 
адукацыі замежных грамадзян.

Спадзяюся, што ў бягучым 
навучальным годзе нас чакае яш-
чэ шмат прыемных навін, якія 
стануць добрым стымулам для 
творчай працы.

Здароўя вам усім, поспеху і 
дабра быту!

Слава табе, БДУ!

Рэктар акадэмік  
Сяргей АБЛАМЕЙКА

УЗЛЁТ
БДУ

Алімпійскае серабро  
ў Лондане па 
мастацкай гімнастыцы 
ў групавых 
практыкаваннях 
заваявала 
чацвертакурсніца 
юрыдычнага 
факультэта БДУ 
Ксенія САнКовіч. 

Цудоўны вынік гімнастка 
паказала ў камандным вы-
ступленні разам з Алінай 
Туміловіч, наталляй лешчык, 
Марынай Ганчаровай, Ана-
стасіяй іванковай і Аляксан-
драй наркевіч. Дарэчы, 22-
гадовая Ксенія Санковіч бы-
ла самай вопытнай – лідарам 
каманды. 

наша шасцёрка «маста-
чак» фінішавала ўслед за 
вечна ідэальнымі расіянкамі 
і ў бездакорным стылі апя-
рэдзіла італьянак, якія сталі 
трэцімі. нашы грацыі – з ме-
далём на другой Алімпіядзе 
запар – пасля бронзы Пе-
кіна. Брава! 

дасягненні

Віншуем  
з перамогай! 

Ксенія Санковіч – заслу-
жаны майстар спорту 
Рэспублікі Беларусь, член 
нацыянальнай зборнай  
у гэтым відзе спорту, брон-
завы прызёр Алімпійскіх 
гульняў 2008 г. (Пекін). 
Акрамя таго, з 2007 г. у 
складзе беларускай каман-
ды Ксенія Санковіч штогод 
уваходзіла ў тройку лідараў 

розных чэмпіянатаў свету і 
еўропы па мастацкай гім-
настыцы ў групавых практы-
каваннях. 

А ў 2011 г. у Беларускім 
дзяржаўным універсітэце 
гімнастка стала пера мож-
ніцай конкурсу «Студэнт го-
да БДУ» ў намінацыі 
«Спорт». 

Алена МАРЦУЛЕвіч

Нацыянальная зборная Беларусі па мастацкай 
гімнастыцы ў групавых практыкаваннях. Трэцяя 
злева – Ксенія Санковіч
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з першых крыніц

Савет зямляцтваў
Мухамед ЮМУДАў, старшы-

ня савета зямляцтваў БДУ
Савет зям-

ляцт ваў дзеліцца 
на 6 сектараў: 
вучэбны, права-
вы, жыллёва-по-
бы тавы, куль-
турна-масавы, 
спар тыў на-азда-
раў лен чы, рэк-
лам на-ін фар ма-

цый ны. Вучэбны сектар дапамагае, 
напрыклад, так: старэйшыя сту-
дэнты, якія ўжо ўцямілі, што да ча-
го, ладзяць невялічкія вечаровыя 
школы для першакурснікаў. Права-
вая камісія працуе з упраўленнем 
міжнароднага супрацоўніцтва 
(УМС): заводзіць справу замежна-
га студэнта, правярае, ці ёсць у яго 
рэгістрацыя, нават сустракае ў аэ-
рапорце і праводзіць азнаямляль-
ную экскурсію: дзе паліклініка, што 
дзе на факультэце... Прадстаўнікі 
жыллёва-побытавага сектара дзей -
нічаюць у кожным інтэрнаце, пры-
сутнічаюць на студсаветах падчас 
разбору актаў правапарушэн няў – 
высвятляюць, з-за чаго быў скла-
дзены акт на замежніка. Можа, 
абвінавачаны ў курэнні насамрэч 
не курыць, а апраўдацца папросту 
не ўмее. Адбываецца так таму, што 
падчас тлумачэння інтэрнацкіх 
правілаў многія замежнікі толькі кі-
ваюць галовамі, а насамрэч амаль 
не разумеюць па-руску. іншаземных 
студэнтаў у нас каля дзвюх тысяч – 
ім трэба дапамагаць, іх правы аба-
раняць, гэтым мы па магчымасці і 
займаемся. Але, каб усім ім у БДУ 
было добра, не ў апошнюю чаргу 
патрэбная і іх асабістая ініцыятыва. 

Студгарадок
Міхаіл чАРАПЕнніКАў, ды-

рэктар Студгарадка БДУ
Р э к т а р а т а м 

вызначана коль-
касць месцаў для 
засялення за-
межных сту дэн-
таў – цяпер каля 
600. Агульная рэ-
камендацыя ўні-
версітэта – зася-
ляць сту дэнтаў 

уперамешку, беларусаў сумесна з 
замежнікамі. Аднак кожным разам 
трэба вырашаць па-рознаму, 
улічваючы жаданні сту дэнтаў і 
магчымасці факультэтаў. Калі сту-
дэнты факультэта расселеныя па 
некалькіх інтэрнатах, тады найчас-
цей розныя нацыі жывуць асобна. 
Ёсць факультэты, дзе ўдаецца 
наладзіць сумеснае пражыванне – 
напрыклад, ФПМі, філфак, бе-
ларускія студэнты якога самі про-
сяцца жыць з замежнікамі, каб 
прасцей было вучыць мовы. Пры 
сумесным пражыванні з бе лару-
самі паспяховасць замежных сту-
дэнтаў павышаецца.

Беларусь як замежжа

НавучальНы працэС
Людміла ХУХЛынДзінА, 

начальнік Галоўнага ўпраўлення 
вучэбнай і навукова-метадыч-
най работы

Сітуацыя з 
замежнымі сту-
дэнтамі на ўсіх 
факультэтах роз-
ная – дзесьці 
такіх студэнтаў 
2–3 на курсе, а 
на іншых факуль-
тэтах іх даволі: 

на спецыяльнасці «міжнародная 
журналістыка» інстытута жур на-
лістыкі і «руская філалогія» філа-
лагічнага факультэта. Калі за-
межнікаў шмат, мае сэнс рабіць 
асобныя патокі. У адпаведнасці з 
нарматыўнай базай для замежных 
студэнтаў распрацаваны асобныя 
вучэбныя планы. іх асаблівасць у 
тым, што замест фізвыхавання, 
шэрагу дысцыплін другога блока 
кшталту радыябяспекі і асобных 
прадметаў сацгумблока праду-
гледжана вывучэнне рускай мовы 
як замежнай. У звычайных вучэб-
ных планах замежнай мове ад-
водзіцца ўсяго 150 гадзін – калі 
даваць па 4 гадзіны на тыдзень, 
хопіць толькі на першы курс. і на-
ват гэтых чатырох гадзін на ты-
дзень для замежніка будзе вель мі 
мала. Яны ж вывучаюць прадме-
ты, з’яўляецца новая спецыфіч-
ная лексіка, спецыяльная тэрмі-
на ло гія – таму, канешне, неабход-
на было знайсці дадатковыя 
гадзіны. Калі замежнікаў вялікая 
колькасць, з імі зручней праца-
ваць асобна. Аднак, калі кітаец 
хоча вучыцца з беларусамі, яму 
гэта не забараняецца – трэба 
толькі добра ведаць мову і напі-
саць адпаведную заяву. 

Цяпер студэнты-замежнікі ву-
чацца няважна, узровень іх 
паспяховасці – недастатковы. Яны 
прыходзяць да нас трыма рознымі 
шляхамі: праз падрыхтоўчае ад-
дзяленне нашага ўніверсітэта, 
праз падрыхтоўчыя аддзяленні 
іншых ВнУ Беларусі і, нарэшце, 
праз сумоўе, без спецыяльнай пад-
рыхтоўкі, але з добрымі адзнакамі 
ў атэстаце і неблагім веданнем ру-
скай. У працэсе навучання высвят-
ляецца, што другой і асабліва трэ-
цяй групам не хапае базавых ведаў. 
Адзнака ў атэстаце, на жаль, не 
заўжды адэкватна адлюстроўвае 
ўзровень ведаў. Адсюль і прабле-
мы. Выпускнікі нашага ФДА такса-
ма не ўсе вучацца бліскуча, у іх 
ёсць складанасці, але іх значна 
менш. на шэрагу факультэтаў мы 
арганізоўвалі заняткі для ўсіх 
студэнтаў – сіламі ФДА і асобных 
зацікаўленых падраздзяленняў. Гэ-
та былі дадатковыя бясплатныя для 
студэнтаў заняткі – усе выдаткі 
бралі на сябе факультэты. Спярша 
на гэтыя заняткі падахвоцілася 
процьма студэнтаў, але потым 

сталі хадзіць нерэгулярна – вя-
дома, ніхто ж не прымушае і грошы 
за гэта не плаціш. У выніку гэтая 
форма дапамогі студэнтам зараз 
пад пытаннем.

моладзевая ліга Нацый
наталля РАМАнАвА, кіраўнік 

аддзела моладзевых праграм і 
праектаў УвРМ

Моладзевая 
ліга нацый паў-
ста ла са студэнц-
кага праекта ў 
2008 г. Студэнты-
замежнікі вельмі 
яго падтрым-
ліваюць. імкнём-
ся працаваць з 
усімі студэнтамі, 

не толькі з актыўнымі, бо эмацыйна 
замежнікам даводзіцца няпроста. 
Туркмены, казахі ведаюць рускую 
мову, як правіла, няблага, а вось 
кітайцам цяжэй. Кожны аўторак ся-
бры лігі збіраюцца ў галоўным кор-
пусе, нарады можа наведваць кож-
ны. «лігаўцы» ўдзельнічаюць у 
агульнаўніверсітэцкіх мерапрыем-
ствах – напрыклад, заўжды ярка 
выступаюць на кубку КВЗ. Многія 
акцыі робяць замежнікі разам з 
беларускімі студэнтамі – напры-
клад, інтэрнацыянальны турзлёт. 
Апрача імпрэз і акцый, добрую маг-
чымасць навучыцца працаваць 
разам дае газета Млн «Садруж-
насць», аўтары якой – і з ліку 
беларусаў, і з ліку замежных 
студэнтаў – уздымаюць пытанні, 
важныя для ўсталявання між-
нацыянальнай талерантнасці. на-
прыклад, беларусы распавядаюць 
пра адметныя мясціны Беларусі, а 
замежнікі – пра свае традыцыі кухні 
і святы, пра цяжкасці, з якімі ім 
даводзіцца сутыкацца тут. Дарэчы, 
кітайскія сябры Млн падрыхтавалі 
даследчы праект рознаўзроўневага 
анкетавання, каб выявіць прабле-
мы адаптацыі замежных студэнтаў, 
першы этап ужо прайшоў на ФДА. 
У нас яшчэ многа ідэй, з дапамогай 
якіх спадзяёмся падтрымліваць і 
развіваць ініцыятыву студэнтаў 
розных нацый. 

плаНета Сяброў 
Клуб інтэрнацыянальнага ся

броўства
Святлана нАГоРнАя, старшы 

выкладчык кафедры даўнівер-
сітэцкай адукацыі ФДА:

ідэя «Планеты сяброў» 
нарадзілася ў 2011 г. і палягае ў 

тым, каб арга-
нізаваць і змяс-
тоў на напоўніць 
вольны час за-
межных сту-
дэнтаў. Клуб дае 
магчымасць да-
датковай аду-
кацыі, дапамагае 

паглыбіць маў ленчую кампетэн-
цыю, бо на звычайных занятках 
студэнтаў можа стрымліваць боязь 
памылкі, боязь адзнакі, а падчас 
сустрэч клуба ўсталёўваецца раз-
няволеная сяброўская атмасфера, 
у якой студэнт можа смялей буда-
ваць сказы, памыляцца і тут жа 
папраўляць сябе. Да таго, да-
водзіцца выходзіць за межы сваёй 
нацыі: кітайцы, туркмены і белару-
сы разам рыхтуюцца да разна-
стайных мера прыемстваў, разам 
вандруюць, гатуюць, спяваюць, 
падтрымліваюць адно аднаго… 
Падштурхоўваем студэнтаў да 
ўдзе лу ў творчых фестывалях і кон-
курсах: вось надоечы клуб атрымаў 
грамату на фестывалі «F-АRT.by», 
дыплом першай ступені на конкур-
се навуковых прац, прысвечаным 
Году кнігі. Яшчэ мы інтэрна-
цыянальнымі кампаніямі выязджа-
ем на экскурсіі (Полацк, Белавеж-
ская пушча, Ратамка і інш.), 
удзельнічаем у дабрачынных акцы-
ях («За здаровы лад жыцця», на-
ведванне гематалагічнага цэнтра), 
на базе інтэрната ладзім сустрэчы 
(напрыклад, цыкл «Асцярожна, 
ежа!», дзе глядзелі фільмы і 
абмяркоўвалі іх). Чакаем пераезду 
ў новы будынак – спадзяёмся, там 
з’явіцца месца, дзе зможам раз-
гарнуцца, бо пакуль абмежаваныя 
пакойчыкам у інтэрнаце. Далей 
плануем звязаць сваю працу з Бе-
ларускай асацыяцыяй клубаў Юне-
СКА (БелАЮ) – у іх багата праграм 
для падтрымкі і развіцця міжна-
роднага моладзевага руху, праду-
гледжаны выязныя летнікі, школы, 
семінары, сустрэчы. нам важна 
актывізаваць кожнага замежнага 
студэнта, дапамагчы яму знайсці 
сябе, праявіцца, каб потым да нас 
ва ўніверсітэт прыйшлі актыўныя 
студэнты.

умС рэкамеНдуе
З 28 лютага па 31 сакавіка УМС 

правяло сацыялагічнае даследа-
ванне, у якім выяўляла матывы вы-
бару замежнымі студэнтамі бела-
рускай адукацыі, праблемы адап-
тацыі і ацэнку адукацыйных паслуг 

БДУ. Справаздача па гэтым дасле-
даванні захапляльная, але ж усе яе 
63 старонкі наша газета змясціць 
не можа – таму адразу пераходзім 
да рэкамендацый. Яны закранаюць 
вучобу, пражыванне ў інтэрнатах і 
грамадскую адаптацыю. 

Па вучобе прапанавана ўводзіць 
дадатковыя заняткі рускай мовы і 
зрабіць факультатыўнымі заняткі 
па гісторыі Беларусі, беларускай 
мове і літаратуры, а таксама, зра-
зумела, улічваць пажаданні саміх 
студэнтаў адносна вучобы разам з 
землякамі ці беларусамі. Добрай 
падмогай замежнікам стануць 
электронныя канспекты і элект-
ронная бібліятэка БДУ. 

Побытавыя праблемы ў інтэр-
натах могуць быць вырашаны з да-
памогай прадуманага рассялення 
(рэкамендавана засяляць замеж-
нікаў не болей як па тры ў пакой, а 
лепей – уперамешку з беларусамі, 
улічваючы, аднак, пажаданні ўсіх), 
арганізацыі платных пральняў пры 
інтэрнатах і прынагодным уваж-
лівым вырашэнні пытанняў наконт 
дадатковых ацяпляльных прыбо-
раў. Сацыяльныя праблемы, якія 
паўстаюць у інтэрнатах, мяркуецца 
вырашаць з дапамогай УМС – гэт-
кага буфера паміж замежным сту-
дэнтам і су працоўнікамі інтэрна-
таў, – а таксама праз павелічэнне 
колькасці культурных мера пры-
емстваў (што, дарэчы, рэкаменда-
вана і для паскарэння адаптацыі). 
Каб замежнікі пачуваліся ў ін-
тэрнатах як дома, а значыць, маглі 
пагаманіць са сваімі роднымі і 
блізкімі праз Skype, прапанавана 
заняцца пытаннем ар ганізацыі да-
датковых месцаў доступу ў інтэр-
нэт у кожным ін тэр наце.

Каб як найлепш падрыхтаваць 
замежнікаў да жыцця ў нашым гра-
мадстве, прапанавана інтэнсі-
фікаваць працу грамадскіх арга ні-
зацый, якія пакліканы дапамагаць 
замежным студэнтам у Беларускім 
дзяржаўным універсітэце.

Ад сябе дадам – яшчэ можна на-
ладжваць двухбаковыя стасункі, 
каб беларусы таксама масава 
выпраўляліся вучыцца за мяжу. Та-
ды, вярнуўшыся, яны з большым 
разуменнем будуць ставіцца да 
праблем студэнтаў-замежнікаў, з 
большай ахвотай будуць ім дапа-
магаць. і чаму гэта нашых студэн-
таў у Оксфардзе менш, чым кітай-
цаў у БДУ?.. 

Маргарыта АЛяШКЕвіч

замежных студэнтаў у БДУ едзе ўсё больш – 
гэта павышае прэстыж універсітэта і прыносіць 
яму прыбытак. Аднак адаптацыя замежнікаў 
у БДУ не заўжды праходзіць гладка. Куды 
ім можна звярнуцца па дапамогу?
Для іх працуе ўпраўленне міжнароднага супрацоўніцтва 
і грамадскія арганізацыі, для іх карэктуюць навучальныя 
праграмы і вылучаюць месцы ў інтэрнатах. Галоўнае, 
падкрэсліваюць нашы сённяшнія рэспандэнты, каб 
сам замежны студэнт меў ахвоту ўвайсці ў беларускае 
грамадства – а магчымасцяў для гэтага хапае.
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асобы

Паводле інфармацыі прэс-службы БДУ

нашы юбіляры

конкурсы

Паводле інфармацыі ўпраўлення кадраў БДУ
Спіс усіх імяніннікаў размешчаны на сайце БДУ www.bsu.by ў раздзеле «Нашы юбіляры». 

Юрыдычны факультэт БДУ 
славіцца сваімі заслужанымі 
кадрамі, вось 7 жніўня ўвесь 
калектыў віншаваў вядомага 
прававеда прафесара 
Сцяпана ДРАБязКУ, якому 
споўнілася 90 гадоў! 

на адным інтэрнэт-рэсурсе студэнты далі 
такую характарыстыку Сцяпану Рыгоравічу: 
«найцудоўнейшы, найдабрэйшы, наймі-
лейшы чалавек. ліберальны. лаяльны. Сяб-
роўскі і таварыскі. Часта выказвае разумныя 
думкі, прычым свае ўласныя. Рады падыску-
таваць. Разумны, вопытны, валодае рэдкім 
для яго ўзросту пачуццём гумару». Згадзі-
цеся, атрымаць такі водгук ад маладых лю-
дзей, асабліва калі ты нашмат старэйшы, не 
кожнаму ўдаецца. 

пра СутНаСць права
Стаж выкладчыцкай і навуковай дзейнасці 

Сцяпана Рыгоравіча вымяраецца 62 гадамі. 
Ён выкладае на юрыдычным факультэце 
вельмі важныя прадметы. Сярод іх гісторыя 
палітычных і прававых вучэнняў, а таксама 
сучасныя праблемы, гісторыя і метадалогія 
юрыдычнай навукі. Прафесар Драбязка 
вельмі занепакоены тым, што ў сённяшніх 
студэнтаў тэорыя права не на першым мес-
цы. ім хочацца хутчэй дзейнічаць, факты вы-
вяраць на практыцы, а класічныя навуковыя 
звесткі яны часцяком прапускаюць міма ву-
шэй. Між тым права як сацыяльная з’ява, як 
аб’ект юрыспрудэнцыі мае шмат бакоў, якія 
вывучаюцца адпаведнымі юрыдычнымі 
навукамі. Агульная тэорыя права, як свед-
чыць яе назва, мае справу з пазнаннем пра-
ва ў найбольш сутнаснай яго характарысты-
цы. Яна павінна даць адказ на пытанне, што 
ёсць права, як, чаму і для чаго яно з’явілася, 
як яно развіваецца і дзейнічае, якія яго 
заканамернасці. «Агульная тэорыя права 
ўзбройвае ведамі незвычайнымі. Асаблі-
васць у тым, што яна дае юрыдычныя веды, 
веды аб праве як усеагульным сацыяльным 

вынікі прыёмнай кампаніі ў БДУ – БелТА (01.08), date.bs, БелаПАн (02.08), 
«Знамя юности», БелТА, «народная газета», ng.by (03.08), БТ-1, СТБ (04.08), zn.by 
(06.08).

новы рэйтынг агенцтва Webometrics: БДУ падняўся на 595-е месца – tut.
by, «Минск-новости», techlabs.by, БелаПАн, ej.by, naviny.by (01.08), БТ-1 (03.08), 
ng-press.by (06.08), kp.by (07.08).

Поспех ліцэістаў БДУ на алімпіядзе па астраноміі ў Бразіліі – «Минский 
курьер» (16.08), «Республика» (18.08).

Кошт навучання на новы навучальны год – belniva.by (01.08) date.bs, eurora-
dio.fm, «Звязда», zvyazda.minsk.by (02.08), tut.by (03.08), інтэрфакс, belarusparti-
zan.org (07.08).

Да юбілею Сяргея Дубовіка – respublika.info, «Республика» (16.08).
«Рускамоўнае лета для замежнікаў» – «настаўніцкая газета» (13.08).
Беларуска-в’етнамскі інавацыйна-адукацыйны цэнтр створаны ў БДУ – 

БелТА, tut.by, «Минский курьер» (13.08).
Каментарый супрацоўніка абсерваторыі БДУ віктара Гаранкова – «Мин-

ский курьер» (10.08).
Пра выкарыстанне суперкамп’ютараў – tut.by, 21.by (08.08).
Студэнты БДУ заваявалі 4 сярэбраныя медалі на 19-й Міжнароднай 

матэматычнай алімпіядзе – БелаПАн, naviny.by, date.bs, БелТА, «Минск-
новости» (06.08).

Дэвід Фолкнер, аўтар бізнес-падручніка, падараваў свае кнігі бібліятэцы 
БДУ – БелТА (01.08), «СБ-Беларусь сегодня», mk.by (03.08).

загадам рэктара ад 
25.07.2012 № 407-оД 
аб'яўлены конкурс грантаў 
падтрымкі сумесных 
навуковых даследаванняў з 
навуковымі, адукацыйнымі 
арганізацыямі і 
прадпрыемствамі 
Сацыялістычнай 
Рэспублікі в'етнам. 

на конкурс прадстаўляюцца су-
месныя або ўзгодненыя з в'ет-
намскай арганізацыяй праекты па 
прыярытэтных напрамках наву-
кова-тэхнічнай дзейнасці і фунда-

навучальны цэнтр філалагічнай падрыхтоўкі 
філалагічнага факультэта  

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 
АБвяШчАЕ нАБоР СЛУХАчоў: 

• па падрыхтоўцы да цэнтралізаванага тэсціравання па мовах (ру-
ская, беларуская, замежная), да ўступных экзаменаў у навучальныя 
ўстановы па рускай і беларускай літаратуры; 

• на курсы па вывучэнні замежных моў (англійская, італьянская, 
французская, нямецкая, кітайская, іспанская). 

Фарміруюцца малакамплектныя групы слухачоў. 
Выкладчыкі цэнтра – высокакваліфікаваныя спецыялісты, дацэн

ты, кандыдаты навук. 
Заняткі з кастрычніка 2012 г. па май 2013 г. 

наш адрас: вул. К. Маркса, д. 31, аўд. 36. 
Тэл. для даведак: 380-39-45. 

ГАРАНТАВАЦЬ ПАРАДАК І ПРАГРЭС

рэгулятары, які ўвасабляе агульнасацыяль-
ную справядлівасць (самае вялікае шчасце 
чалавецтва), прызваную гарантаваць пара-
дак і прагрэс», – гаворыць прафесар. Апош-
няе, 5-е, выданне вучэбнага дапаможніка 
«Агульная тэорыя права», які Сцяпан Ры-
горавіч выпусціў у суаўтарстве з Васілём 
Сямё навічам Казловым пад грыфам Мі-
ністэрства адукацыі, выйшла ў 2011 годзе. 
Першае ж убачыла свет у 2003 г. не адно па-
каленне студэнтаў вывучала асновы юрыс-
прудэнцыі па гэтай кнізе.

доктарСкая ў леНіНградзе
Упершыню тады яшчэ ў Мінскі юрыдычны 

інстытут Сцяпан Рыгоравіч патрапіў у 1945 г. 
пасля вайны і дэмабілізацыі. Былы авія-
механік 722-га знішчальнага авіяцыйнага 
палка прыйшоў сюды, каб вучыцца адвакац-
кай дзейнасці. Усё ж яму было наканавана 
зрабіць іншую кар’еру – яго размеркавалі ў 

пракуратуру. А затым ён трапіў у аспірантуру 
на кафедру тэорыі і гісторыі дзяржавы і пра-
ва, дзе распачаў выкладчыцкую і навуковую 
дзейнасць. Сцяпан Рыгоравіч абараніў кан-
дыдацкую дысертацыю на тэму «Закон са-
юзнай рэспублікі». Доктарская дысертацыя 
была напісана на тэму «Эфектыўнасць 
заканадаўства ў стварэнні матэрыяльна-
тэхнічнай базы грамадства». Для абароны 
яна была прадстаўлена ў ленінградскі 
дзяржаўны ўніверсітэт у 1969 г. Пасля гэтага 
Сцяпан Рыгоравіч Драбязка два скліканні 
быў членам спецыялізаванага савета на 
суісканне вучонай ступені кандыдата і докта-
ра навук менавіта ў гэтай прэстыжнай наву-
чальнай установе. Ён з’яўляўся таксама 
намеснікам старшыні вучонага савета БДУ 
па абароне доктарскіх дысертацый па 
эканамічных і юрыдычных праблемах, а так-
сама намеснікам старшыні вучонага савета 
Ан БССР па абароне дысертацый па 
філасофскіх і юрыдычных праблемах. Сёння 
ён член двух вучоных саветаў па абароне ды-
сертацый – пры БДУ і нацыянальным цэнтры 
заканадаўства і прававых даследаванняў, а 
таксама член навукова-кансультацыйнага 
савета пры Канстытуцыйным Судзе Рэс-
публікі Беларусь.

на працягу 17 гадоў Сцяпан Рыгоравіч 
загадваў кафедрай тэорыі і гісторыі дзяржа-
вы і права ўніверсітэта і да цяперашняга часу 
з’яўляецца яе супрацоўнікам. За гэты час ён 
падрыхтаваў аднаго доктара і шэсць канды-
датаў юрыдычных навук. і мае сваю навуко-
вую школу «Прававое заканадаўства і споса-
бы яго ўдасканалення». Доктар навук Сцяпан 
Драбязка надрукаваў больш за 200 навуко-
вых і навукова-метадычных выданняў. У іх 
ліку 7 манаграфій, 13 брашур, 3 падручні кі і 
навуковыя дапаможнікі з грыфам Мі ніс-
тэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. 

На каНгрэСе ў веНе
Большую частку свайго жыцця ён зай-

маўся даследаваннем пытанняў сутнасці 
права і дзяржавы, прыроды сацыяльнай 
прававой дзяржавы, прынцыпаў яе фармі-

раван ня і функцыянавання, сферы права-
вога рэ гулявання, суадносін права і зака на-
даўства, спосабаў удасканалення прававога 
зака надаўства, яго кадыфікацыі. 

Калісьці Сцяпан Рыгоравіч стаў адзіным 
беларусам-юрыстам, які патрапіў у Вену на і 
Міжнародны кангрэс па правах чалавека 
(ЮнеСКА), дзе выступіў з нацыянальным да-
кладам. Тады ён падзяліўся сваімі поглядамі 
на стратэгію прававога развіцця нашай 
краіны. Сцяпан Рыгоравіч быў упэўнены, што 
поспеху ў гэтым плане садзейнічае прававы 
ўсенавуч, арганізаваны Беларускім тавары-
ствам «Веды». З таго часу прайшло шмат 
гадоў. Таварыства «Веды», у працы якога 
Сцяпан Рыгоравіч калісьці прымаў непасрэд-
ны ўдзел, па многіх кірунках згарнула сваю 
дзейнасць. Аднак навуковец усё яшчэ 
ўпэўнены, што прававы ўсенавуч можа ады-
граць важную ролю ў фарміраванні прававой 
культуры і ў сучасным грамадстве. Зараз ён 
дамагаецца ўзмацнення ролі прававога 
заканадаўства ва ўмовах глабалізацыі. 

Тое, што Сцяпан Рыгоравіч размяняў ужо 
дзявяты дзясятак, ніякім чынам не адбіваец-
ца на яго навуковай дзейнасці. Ён выступае 
на разнастайных канферэнцыях, сімпозіу-
мах і семінарах. У 2007 г. доктар юрыдычных 
навук прафесар С. Р. Драбязка атрымаў най-
вышэйшую юрыдычную ўзнагароду нашай 
краіны «Феміда» ў намінацыі «Юрыдычныя 
навукі». Так высока былі ацэнены яго 
дасягненні ў выкладчыцкай і навуковай 
дзейнасці. 

Ганна ЛАГУн

Сцяпан Рыгоравіч Драбязка:
Заслужаны супрацоўнік БДУ 

(кастрычнік 2010 года)
Лаўрэат вышэйшай юрыдычнай прэміі 

«Феміда» (12 снежня 2007 года)
Ганаровы супрацоўнік юстыцыі 

Беларусі (24 красавіка 2005 года)
Заслужаны юрыст Рэспублікі Беларусь 

(19 снежня 1996 года) 
Ветэран Вялікай Айчыннай вайны (мае 

ордэн Айчыннай вайны і 13 медалёў)

ментальных навуковых даследа-
ванняў, здольныя ўнесці ўклад у 
развіццё навуковага супрацоўніцт-
ва Рэспублікі Беларусь і СРВ, па-
шырэнне і паглыбленне навуковых 
ведаў, якія адрозніваюцца навізной 
у пастаноўцы і метадах правядзен-
ня даследаванняў, якія маюць на-
вуковую і практычную значнасць. 

Праекты прымаюцца з 1 да 
27 верасня 2012 года ў ГУн (вул. 
Бабруйская, 9, каб. 306). 

Арганізатарам конкурсу з'яўля-
ецца Беларуска-в'етнамскі інава-
цый на-адукацыйны цэнтр. Спонса-
рам конкурсу выступае в'етнамска-
беларуская інавацый на-адука цый-
ная кампанія, абавязкі якой зараз 

ускладзены на кампанію Venture 
Capi tal & Equity Investment Holding 
Inc. (СРВ). 

Сродкі гранта вылучаюцца 
работнікам комплексу БДУ і могуць 
быць накіраваныя толькі на фінан-
саванне камандзіравання ўдзель-
ніка (аў) праекта ў в'етнам скую ар-
га нізацыю – партнёра па праекце. 

Дадатковая інфармацыя пра 
конкурс і патрабаванні да зместу і 
афармлення заявак на конкурс 
размешчана на сайце БДУ ў раз-
дзеле Міжнародная дзейнасць > 
Міжнародныя цэнтры ў БДУ > 
Беларускав'етнамскі інавацыйна
адукацыйны цэнтр. Кантактныя тэ-
лефоны: 209-53-24, 209-52-68.

1 жніўня Свістунова Марына іосіфаўна, дацэнт 
кафедры гісторыі беларускай мовы 

3 жніўня Царова вольга іванаўна, дацэнт ка-
федры рыторыкі і методыкі выкладання мовы і лі-
таратуры 

4 жніўня Шаўчук віктар Паўлавіч, начальнік 
агульнавайсковай кафедры 

6 жніўня Саянкова-Мельніцкая Людміла 
Пятроўна, загадчык кафедры літаратурна-мастацкай 
крытыкі 

6 жніўня Лепяшкоў Юрый Аляксеевіч, загадчык 
кафедры міжнароднага права 

7 жніўня Драбязка Сцяпан Рыгоравіч, прафе-
сар кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права 

11 жніўня Рагозін Сяргей васільевіч, дацэнт 
кафедры эканамічнай інфарматыкі і матэматычнай 
эканомікі 

12 жніўня Шульга Павел Мікалаевіч, генераль-
ны дырэктар вучэбна-навукова-вытворчага рэспублі-
канскага ўнітарнага прадпрыемства «Унітэхпрам 
БДУ» 

15 жніўня Балашэнка Сяргей Аляксандравіч, 
дэкан юрыдычнага факультэта 

16 жніўня Дубовік Сяргей валянцінавіч, дырэк-
тар інстытута журналістыкі БДУ 

20 жніўня Шумейка Міхаіл Фёдаравіч, дацэнт ка-
федры крыніцазнаўства 

22 жніўня вострыкава Алена Уладзіміраўна, да-
цэнт кафедры славянскіх літаратур 

23 жніўня Дзямідчык вадзім віктаравіч, загад-
чык кафедры фізіялогіі і біяхіміі раслін 

24 жніўня Джус Максім Анатольевіч, дацэнт ка-
федры батанікі 

28 жніўня якіменка Таццяна Сямёнаўна, дацэнт 
кафедры вэб-тэхналогій і камп’ютарнага мадэлявання 

14 верасня Клімовіч Людміла Аляксандраўна, 
дацэнт кафедры міжнародных эканамічных адносін 

15 верасня Рэпчанкаў віктар іванавіч, дацэнт ка-
федры бія- і нанамеханікі 

16 верасня чарота іван Аляксеевіч, загадчык ка-
федры славянскіх літаратур 

17 верасня Шулякоўскі Георгій Сяргеевіч, дацэнт 
кафедры тэарэтычнай фізікі і астрафізікі 

22 верасня Шумейка Мікалай Максімавіч, дырэк-
тар навукова-даследчай установы БДУ «нацыянальны 
навукова-вучэбны цэнтр фізікі часціц і высокіх энергій»
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Зак.      . Тыраж 1500 экз.
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Рэдактар Сяргей ШАФАЛовіч

Карэктар Ганна РАК

ПАХОД  
У БІБЛІЯТЭКУ
Бібліятэка падчас навучання становіцца 
неад'емным памочнікам студэнтаў: 
тут можна знайсці адказы амаль на ўсе 
пытанні. Каб праца ў бібліятэцы была 
эфектыўнай, варта ведаць, як гэты храм 
ведаў функцыянуе і якія паслугі прапануе.

Кожны студэнт БДУ адносіцца да аднаго з 9 абанементаў, 
дзе мае права браць літаратуру з фонду бібліятэкі дамоў. 
Студэнты могуць наведваць 2 медыябібліятэкі, а таксама 15 
чытальных залаў, размешчаных на факультэтах. Акрамя тра-
дыцыйных выданняў, у бібліятэцы ёсць доступ да 
паўнатэкставых і бібліяграфічных баз даных з навуковай і 
адукацыйнай інфармацыяй. У 2010 г. уведзена ў эксплуата-
цыю Электронная бібліятэка БДУ (www.elib.bsu.by).

Фундаментальная бібліятэка БДУ аказвае як традыцый-
ныя, так і дадатковыя паслугі. Сярод бясплатных – атрыман-
не неабходнай iнфармацыі пра фонды бібліятэкі, карыстанне 
карткавымі і электронным каталогамі, картатэкамі, базамі 
даных, выдача ў часовае карыстанне друкаваных выданняў, 
навучанне студэнтаў пошуку інфармацыі ў базах даных, 
арганізацыя разнастайных выстаў, прэзентацый і інш.

З 2004 г. у бібліятэцы ўведзены платныя паслугі. Яны 
скіраваныя, з аднаго боку, на спрашчэнне працы студэнта ў 
бібліятэцы, з другога – на збор сродкаў для далейшага 
папаўнення фондаў. Гэта выдача кніг з чытальных залаў на 
ноч або на 1 гадзіну; працягванне тэрміну карыстання ўзятай 
дамоў літаратуры, калі на яе няма попыту з боку іншых 
чытачоў; тэматычныя падборкі літаратуры бібліятэкарам па 
запыце студэнта; афармленне і рэдагаванне бібліяграфічных 
спісаў да навуковых, дыпломных, курсавых і іншых прац; 
ксеракапіраванне, сканаванне і перфапераплёт дакументаў   
і г. д. Праз службу электроннай дастаўкі дакументаў чытачы 
могуць замовіць электронныя копіі артыкулаў, адсутных у 
фондзе бібліятэкі.

ФБ БДУ таксама займаецца платнай перадачай спісаных 
з яе фондаў выданняў. У будынку філалагічнага факультэта 
(вул. К. Маркса, 31) у каб. 124 у будныя дні з 11 да 16 гадзін 
дзейнічае выстава-продаж мастацкай, філалагічнай, 
гістарычнай, навукова-папулярнай літаратуры і кніг на за-
межных мовах.

Па дадатковую інфармацыю можна звяртацца 
на сайт ФБ БДУ www.library.bsu.by ці па тэлефонах 

209-50-82 і 209-50-33.
ППА студэнтаў – самая масавая 

грамадская арганізацыя ва ўнівер-
сітэце (больш за 20 тыс. навучэнцаў). 

Галоўная задача – абарона сацыяльна-
эканамічных правоў і законных інтарэсаў 
сваіх членаў. 

Прафсаюзная арганізацыя – бясплат-
ныя юрыдычныя кансультацыі; прававое 
навучанне; матэрыяльная дапамога; па-
ляпшэнне арганізацыі харчавання; бя-
сплатнае наведванне басейна і трэна-
жорнай залы; аздараўленне і санаторна-
курортнае лячэнне, адпачынак для 

навучэнцаў на базе САК «Брыганціна»; 
працаўладкаванне студэнтаў у летні пе-
рыяд; правядзенне маніторынгаў, 
сацыялагічных апытанняў, семінараў і 
круглых сталоў; падтрымка розных са-
цыяльных катэгорый; навагоднія пада-
рункі для дзяцей навучэнцаў; правядзен-
не розных акцый і мерапрыемстваў: 
«Збяры дзіця ў школу», «Першы нацыя-
нальны тэатр – першай ВнУ Рэспублікі 
Беларусь», «Злёт маладых навукоўцаў і 
выкладчыкаў «Будучыня пачынаецца сён-
ня», «Правы і гарантыі маладой сям'і», 

«Размеркаванне і працаўладкаванне ма-
ладых спе цыялістаў», «Студэнцтва і праф-
саюзы разам», «Прафсаюзы дзецям», 
«Мы верым у вечнасць мацярынства», 
«Універ сітэцкая спартландыя». 

220003, г. Мінск, пр. незалежнасці, 4, 
каб. 201, 203 

E-mail: profkom@mail.by 
тэл./факс: 226-59-57 
тэл: 209-57-05 
www.profkom.bsu.by 

Мы з кожным, мы з табой!

Учарашнія школьнікі сталі студэнтамі. Іншае жыццё, 
іншыя правілы. Каб вы не згубіліся ў плыні новай 
інфармацыі, прапануем вам у дапамогу своеасаблівы 
компас па ўніверсітэце і яго структурах – «Школу 
першакурсніка». З пытаннямі, якія вас цікавяць, 
звяртайцеся ў рэдакцыю газеты, і мы 
будзем рады вам дапамагчы.

ГА «БРСМ БДУ»
Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі БДУ 

аб'ядноўвае ініцыятыўных і пазітыўных маладых 
людзей. Прыйшоўшы да нас, ты зможаш 
рэалізаваць свой патэнцыял і сфарміраваць у 
сабе лідарскія якасці.

Мы ўмацоўваем традыцыі альма-матар і 
арганізуем мерапрыемствы, якія ўжо сталі 
візітоўкамі БРСМ БДУ: «Універсітэт – твой крок 
у будучыню», універсітэцкі турысцкі злёт, фо-
рум «Стань найлепшым».

Запрашаем у наш дружны калектыў!

ГА «Студэнцкі саюз БДУ» 
Студсаюз заснаваны ў сакавіку 1997 г. Мы 

спрыяем маладым у раскрыцці іх здольнасцяў 
і талентаў, а таксама развіваем студэнцкае 
сама кіраванне і традыцыі ў БДУ. 

СТАнЬ ліДАРАМ!

«КРыЖАчоК» – заслужаны аматарскі калектыў РБ, ан-
самбль танца 

Заснаваны ў 1945 г., «Крыжачок» заваяваў шматлікія 
ўзнагароды на многіх фестывалях і конкурсах. У красавіку 2011 г. 
«Крыжачок» атрымаў ганаровае званне «Заслужаны аматарскі 
калектыў РБ». Мастацкі кіраўнік – ігар Музалеўскі.

«нЕРУШ» – заслужаны аматарскі калектыў РБ, 
фальклорна-этнаграфічны ансамбль

Збірае нацыянальную музыку, песні, абрады і звычаі ў фаль-
клорных экспедыцыях па Беларусі. У 1985 г. ансамбль атрымаў 
званне народнага, а ў 2009 г. – ганаровае званне «Заслужаны 
аматарскі калектыў РБ».

У сакавіку 2011 г. «неруш» адзначыў 30-годдзе яркай 
прэм’ерай народнага мюзікла «Вяселле ў Стараселлі». Мастацкі 
кіраўнік – Валянціна Гладкая, заслужаны дзеяч культуры 
Беларусі, кіраўнік аркестра – іосіф Рэут, хормайстар – Алена 
Бялько.

нАРоДны АРКЕСТР нАРоДныХ інСТРУМЕнТАў
Калектыў заснаваны ў 1946 г. А ў 1965 г. атрымаў ганаровае 

званне народнага.
У рэпертуары: пераклады класічнай музыкі, апрацоўкі 

беларускіх і рускіх народных песень, песні народаў свету, стара-
жытныя рамансы, творы беларускіх кампазітараў. У 2011 г. ар-
кестр стаў лаўрэатам IV Міжнароднага фестывалю-конкурсу 
LIBERTANGO імя А. П’яцолы.

Мастацкі кіраўнік і дырыжор – Сяргей Сальнік, канцэртмай-
стар – ірына Макарэвіч.

нАРоДнАя ХАРАвАя КАПЭЛА
Адзін з найстарэйшых калектываў БДУ. У 2012 г. яму 

споўнілася 66 гадоў.
У рэпертуары музыка розных перыядаў: старажытная бела-

руская, руская і заходняя музыка, музыка Сярэдніх вякоў, XIX 
стагоддзя і сучасная.

Калектыву прысуджана званне народнага, а з 2006 г. капэла 
БДУ з’яўляецца адным з заснавальнікаў міжнароднага форуму 
студэнцкіх хароў «Папараць-кветка». Мастацкія кіраўнікі і дыры-
жоры – Вольга і Аляксандр Мінянковы.

ШУКАЕМ ТАЛЕНТЫ
«нА БАЛКонЕ» – народны драматычны студэнцкі тэатр
Адзін з найстарэйшых студэнцкіх калектываў краіны. 

Заснавальнік міжнароднага фестывалю студэнцкіх тэатраў «Тэ-
атральны куфар». З 2006 г. член Міжнароднай асацыяцыі 
ўніверсітэцкіх тэатраў AITU/IUTA. Мастацкі кіраўнік, рэжысёр – 
Сяргей Турбан.

«нА ФіЛФАКУ» – народны музычны тэатр
Заснаваны ў 1997 г. Яго стваральнікамі і першымі рэжысёрамі 

былі л. і. Ярмак і С. Я. Глебаў. Уладальнік Гран-пры II Міжнароднага 
фестывалю «Тэатральны куфар».

Мастацкі кіраўнік, рэжысёр – Вера Машэўская.

«РоДніЦА» – народны хор народнай песні 
Заснаваны ў 1979 г. Адзін з самых цікавых аматарскіх 

калектываў народнай песні ў краіне. У яго рэпертуары, акрамя 
беларускіх, песні польскага, украінскага, рускага і іншых 
народаў. 

Мастацкі кіраўнік – прафесар Уладзімір Зяневіч.

«ТУТЭЙШАя ШЛяХТА» – народны фальклорны ансамбль
Ансамбль вылучаецца яркай індывідуальнасцю. Рэпертуар 

калектыву складаецца ў асноўным з беларускіх народных пе-
сень, калісьці папулярных у асяроддзі шляхты. імкнецца да мяк-
кай, лірычнай, інтэлігентнай манеры выканання і карыстаецца 
шырокай папулярнасцю. Мастацкія кіраўнікі – леанід і Анатоль 
Махначы.

вАКАЛЬнАя СТУДыя БДУ
Удзельнікі студыі неаднаразова станавіліся лаўрэатамі 

міжнародных і рэгіянальных конкурсаў.
найбольш выдатныя выпускнікі студыі – Вольга Палюшык, 

Антон Мартынаў.
Мастацкі кіраўнік – людміла Мурачова.

Акрамя таго, у БДУ дзейнічаюць вакальны гурт «Галант», 
дзіцячы ансамбль танца «Літарынка», Клуб інтэлектуальных 
гульняў, Квз БДУ, студыя эстраднай песні і г. д.

вас чакаюць ва ўпраўленні па справах культуры па 
адрасе: пр. незалежнасці, 4, каб. 211, тэл. 209-50-53, 
209-54-69.

Падчас навучання ў БДУ маладыя людзі становяцца не 
толькі спецыялістамі ў абранай сферы – яны вучацца быць 
сапраўднымі грамадзянамі краіны. Вялікую ролю ў гэтай спра-
ве адыгрываюць студэнцкія арганізацыі альма-матар.

Студэнцкі саюз – гэта друж-
ная каманда творчых студэнтаў, 
якім не абыякава, што іх атачае і 
дзе яны вучацца. Сфера 
дзейнасці Студсаюза не 
абмяжоўваецца ўніверсітэтам, 
ён супрацоўнічае са студэнцкімі 
і моладзевымі арганізацыямі за-
межных ВнУ.

У нас ёсць цікавыя праекты: 
агляд-конкурс «Капуснік» (для першакурснікаў), 
«Студэнцкі адукацыйны клуб «БРЫЗ», 
«Восеньскі баль», «Клуб лідараў», конкурс 
прыгажосці «Міс БДУ», «Фотагалерэя 
«Універсітэт – гэта мы!», «Мая школа» (заняткі 
з дзецьмі са школ і дзіцячых дамоў) і інш.

З намі ў цябе будзе ўнікальная магчымасць 
стварыць свой праект!

Савет старастаў БДУ
У вясёлым, але ў той жа час складаным 

універсітэцкім жыцці студэнцкай групе бывае 
цяжка прайсці без рулявога. Для гэтага і па-
трэбныя старасты. Яны дапамагаюць выра-
шаць пытанні па вучобе, камунікуюць з дэкана-
там. Яны могуць зрабіць вучобу не толькі 
эфектыўнай, але і вясёлай і запамінальнай. 

Каб дапамагаць старастам і каардынаваць 
іх працу, быў створаны Савет старастаў БДУ. 
Савет старастаў удзельнічае ў арганізацыі 
мноства ўніверсітэцкіх мерапрыемстваў – ад 
агульных святаў да студэнцкіх канферэнцый, 
семінараў і практыкумаў.

Стань лідарам – стань старастам! 

Студэнцкі савет па якасці адукацыі
Створаны ў 2003 г. Яго мэтай з’яўляецца 

вылучэнне і аналіз праблем, якія існуюць у 
сферы адукацыі, а таксама распрацоўка 
прапаноў па іх вырашэнні.

ССЯА праводзіць штогадовае анкетаванне 
студэнтаў; уносіць прапановы па рэарганізацыі 
працы факультэцкіх бібліятэк; займаецца 
маніторынгам вынікаў экзаменацыйных сесій; 
вядзе працу па стварэнні электроннага ката-
лога фондаў універсітэцкай бібліятэкі, 
інфармацыйнай базы вучэбна-метадычнай 
літаратуры. 

ССЯА – гэта рэальны шанец самастойна 
палепшыць наша студэнцкае жыццё.

звяртайцеся ва ўпраўленне выхаваў-
чай работы з моладдзю: пр. незалеж-
насці, 4, галоўны корпус, каб. 106, 110, 
112. Тэл. 209-55-59, 209-52-61, 209-50-
59.

Мемарандум аб сумеснай дзейнасці моладзевых 
грамадскіх аб'яднанняў і органаў студэнцкага 
самакіравання БДУ 7 лютага 2012 г.

Пярвічная прафсаюзная арганізацыя 
студэнтаў БДУ
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Кансультацыйная дзейнасць 
Калі ў чалавека нешта не складваец-

ца, ён часта ходзіць па коле сваёй пра-
блемы, усё больш уцягваючыся ў яе. У 
такія хвіліны патрэбны памагаты, каб 
зразумець, што адбываецца і якім чы-
нам гэта пераадолець. не кожны гато-
вы падзяліцца набалелым нават з 
самымі блізкімі людзьмі. Пераадолець 
сітуацыю, выправіць негатыўны псі-
халагічны стан дапаможа кансультацыя 
прафесійнага псіхолага. 

Карэкцыйна-развіццёвая дзей-
насць 

Сучасны свет прад'яўляе да чалаве-
ка даволі жорсткія патрабаванні: стрэ-
саўстойлівасць, камунікабель насць, 
правільнае размеркаванне часу і сіл і 
многае іншае. Развіццё гэтых навыкаў 
адбываецца на псіхалагічным трэнінгу. 

Трэнінг – гэта від групавой працы, 
які выкарыстоўвае актыўныя метады 
навучання. Трэнінгі праводзяцца ў фор-
ме заданняў, практыкаванняў, псіха-
лагічных гульняў і абмеркаванняў. Адны 
заняткі доўжацца 1,5–2 гадзіны. 
Трэнінгавы курс змяшчае 5–20 за-
няткаў. 

Прафілактычная дзейнасць 
У кожнай сферы нашага жыцця – у 

вучобе і ў працы, у сям'і і ў сяброўскіх 
зносінах – дапамагаюць псіхалагічныя 
веды і кампетэнтнасць у галіне псіха-
логіі. Адной з мэт працы псіха лагічнай 
службы з'яўляецца пашырэнне псіхала-
гіч ных ведаў і фарміраванне псіхалагіч-
най культуры сярод студэнтаў. 

Спецыялісты псіхалагічнай службы 
арганізуюць і праводзяць: 

• псіхалагічныя гасцёўні ў інтэр
натах, 

• сустрэчы студэнцкага псіхалагіч
нага клуба і відэасалон, 

• педагагічныя семінары з кура
тарамі і выкладчыкамі, 

• сацыяльнапсіхалагічныя акцыі 
• і многае іншае. 

Дыягнастычная дзейнасць 
Каб развівацца і рухацца наперад, 

чалавеку неабходна вызначыць «кропку 
адліку» – усвядоміць свае слабыя і моц-
ныя бакі, асаблівасці і рысы характару. 
Адным з магчымых шляхоў падобнага 

Кожны год БДУ адчыняе свае дзверы для першакурснікаў. І вось ужо 12 гадоў новых студэнтаў су-
стракае псіхалагічная служба БДУ. Тут вы зможаце даведацца больш пра сябе, атрымаць прафесійную 
дапамогу і падтрымку, пагутарыць з іншымі студэнтамі і многае іншае. 

Віншуем вас з пачаткам навучальнага года. Жадаем поспехаў на вашым жыццёвым шляху!

Дата Мерапрыемства № 
інт.

верасень

па 
ўзгадненні

Трэнінгавыя заняткі па сацыяльна-псіхалагічнай 
адаптацыі першакурснікаў «Асновы ОБЩе-ЖИТИЯ» 
(інтэрнат № 2, верасень, кастрычнік)

2

05, 12, 19, 
26.09

Псіхалагічная гасцёўня па сацыяльна-псіхалагічнай 
адаптацыі да новых умоў жыцця студэнтаў-
першакурснікаў «Будзьце як дома!»

7

06.09 Псіхалагічная гасцёўня «Пішы паміж радкоў, або 
невербальныя зносіны» 2

10, 17, 
24.09

Трэнінгавыя заняткі па адаптацыі першакурснікаў 
«Давайце знаёміцца!» 11

10.09 Псіхалагічная гасцёўня на знаёмства і згуртаванне 
«Давайце жыць дружна» 1

12, 19.09 Псіхалагічная гасцёўня «Адаптацыя студэнтаў 1 курса 
да новых сацыяльных умоў» 10

12.09 Псіхалагічная гасцёўня для першакурснікаў «Давайце 
знаёміцца!» 2

19.09 Псіхалагічная гасцёўня па адаптацыі першакурснікаў 
«Тваё месца пад сонцам» 1

19.09
Псіхалагічная гасцёўня для першакурснікаў «Быць 
разам, ці Як развіць у групе ўзаемавыручку і 
падтрымку»

6

19.09 Псіхалагічная гасцёўня на знаёмства і згуртаванне 
«Давайце знаёміцца!» 6

24.09 Псіхалагічная гасцёўня «Таямніца вашага імя» 10
26.09 Практычныя заняткі «Эфектыўная камунікацыя» 6
26.09 Практычныя заняткі «Псіхалогія іміджу» 11
26.09 Псіхалагічная гасцёўня «Вячоркі ў псіхолага» 10

26.09 Псіхалагічная гасцёўня па адаптацыі першага курса 
«Я – студэнт» 6

Кастрычнік
03.10 Семінар-практыкум «Межы мужнасці і жаноцкасці» 11

04.10 Псіхалагічная гасцёўня «Глядзі ва ўсе вочы, або 
Развіваем назіральнасць» 2

10.10 Псіхалагічная гасцёўня «Размалюем восень сваімі 
фарбамі» 10

10.10 Псіхалагічная гасцёўня «Слова не верабей, або 
Асновы рыторыкі» 1

10.10 Трэнінгавыя заняткі «Я не раўную, проста так моцна 
кахаю». 2

17.10 Практычныя заняткі «Тэхнікі рэлаксацыі, або Дазволь 
сабе расслабіцца» 11

17.10 Семінар-трэнінг «Вучыцеся падабацца сабе, або 
лэдзі шчасця не губляюць» 2

17.10 Семінар-практыкум «Падары сабе мару» 6
Першыя 
заняткі 
17.10

Трэнінг «Упэўненасць у сабе» (8 заняткаў) 10

18, 25.10, 
08, 15.11 Трэнінгавыя заняткі «Таемны шыфр жаночых казак» 7

24.10 Семінар-трэнінг «Шчасце ёсць?!» 2

24.10 Псіхалагічная гасцёўня па самапазнанні «Грані 
жаноцкасці і мужнасці» 6

24, 31.10 Трэнінгавы модуль «Эмацыйная самарэгуляцыя» 2
Лістапад

01.11 Псіхалагічная гасцёўня «Разам супраць праблемы, 
або Канструктыўны канфлікт» 2

05.11 Псіхалагічная гасцёўня «настройся на пазітыўную 
хвалю» 1

08.11 Псіхалагічная гасцёўня «і ваўкі сытыя, і авечкі цэлыя, 
або Бытавая дыпламатыя» 2

13.11
Трэнінгавы модуль «Майстэрства публічных 
выступленняў»: Харызма прамоўцы, або Эфектыўная 
самапрэзентацыя

2

14.11 Трэнінгавыя заняткі «Самапазнанне як працэс 
развіцця асобы, або У сябе граць заўсёды цікава» 2

14.11 Семінар-практыкум «Псіхалогія чутак і плётак» 6

14.11 Семінар-трэнінг «Мужчына і жанчына: розныя светы, 
розныя псіхалогіі» 11

15.11 Псіхалагічная гасцёўня для студэнтаў старэйшых 
курсаў «Паспяховае працаўладкаванне» 6

20.11
Трэнінгавы модуль «Майстэрства публічных 
выступленняў»: Уплыў на аўдыторыю, ці Тэхнікі 
прамоўніцкага майстэрства

2

21.11 Практычныя заняткі «Асновы эфектыўнай 
камунікацыі» 11

27.11
Трэнінгавы модуль «Майстэрства публічных 
выступленняў»: Прэзентацыя, або Проста прыгожы 
артыкул

2

Снежань
05.12 Семінар-практыкум «Трэніруем нашу памяць» 2
05.12 Практычныя заняткі «Сесія: стратэгія поспеху» 11

05, 12.12 Трэнінгавы модуль «Эфектыўная памяць – экзамены 
без праблем!» 7

10.12 Семінар-трэнінг «Экзаменацыйны стрэс, або Жыццё 
падчас сесіі» 10

12.12 Псіхалагічная гасцёўня «Экзамены, здавайцеся з 
высока паднятымі баламі!» 1

12.12 Псіхалагічная гасцёўня «Сесія: стратэгія поспеху» 2
12.12 Псіхалагічная гасцёўня па тайм-менеджменце 6
12.12 Семінар-трэнінг «Падары сабе мару» 11
19.12 Семінар-практыкум «Вучыцца? лёгка!» 6

Пасяджэнні СПК (Сустрэчы клуба)
27.09 «Я і іншыя, ці Чулае ўзаемадзеянне» 
25.10 «насілу мілы не будзеш, або Псіхалогія расстання» 
29.11 «Як лёгка запамінаць і надзейна забываць, або Законы памяці» 
20.12 «навагоднія мары, або Эфектыўнае планаванне» 

відэасалон
13.09 М / ф «1 +1», або «Жыві поўным жыццём» 
11.10 М / ф «Кіраванне гневам», або «Стрэс-менеджмент у дзеянні» 
15.11 М / ф «Джуна», або «Складаны выбар» 

06.12 М / ф «Рэальнае каханне», або «Шматграннасць міжасобасных 
адносін» 

навуковае відэа «Твой погляд» 
20.09 «Перамога любой цаной»
18.10 «Час: вораг і саюзнік»
22.11 «Вытокі рэўнасці»
13.12 «Таямніцы цела: ледзяныя абдымкі зімы»

вул. Свярдлова, 34-112 (інт. № 1)  
вул. Кастрычніцкая, 2-302 (інт. № 2)  
вул. Кастрычніцкая, 4-105 (інт. № 5)  

вул. Кастрычніцкая, 10-111 (інт. № 6)  
вул. Кастрычніцкая, 10а-102 (інт. № 7)  

вул. Курчатава, 8 (інт. № 10)  
пр. Дзяржынскага, 87-128 (інт. № 11)

Анонс мерАпрыемствАў 
псіхалагічнай службы БДУ

на 1 семестр 2012-2013  
навучальнага года

5 напрамкаў працы 
псіхалагічнай службы БДУ

Пачатак мерапрыемстваў  

у 19.00 

Адрас правядзення – 

інтэрнат № 2  

(вул. Кастрычніцкая, 2-308)

Студэнцкі 
псіхалагічны 
клуб

5 падстаў для таго, 
каб звярнуцца да псіхолага:

1. недастаткова высокая вучэбная матывацыя 
Калі вас не захапляе працэс вучобы, і нават стыпендыя не з'яўляецца сты-

мулам для таго, каб добра вучыцца, – гэта сур'ёзная падстава звярнуцца да 
псіхолага. 

2. Пошук сэнсу жыцця 
наўрад ці знойдзецца чалавек, які не задумваўся б пра сэнс жыцця. Часам 

пра гэта хочацца з кімсьці пагаварыць, адчуць падтрымку, праясніць сумневы. 
Безумоўна, гэта нагода прыйсці да псіхолага і абмеркаваць з ім набалелыя 
пытанні. 

3. Міжасобасныя адносіны 
Зносіны і ўзаемаразуменне закранаюць усіх людзей, абыякавых няма! 

Спецыялісты службы праводзяць індывідуальныя кансультацыі па праблемах 
адносін з бацькамі, аднагодкамі, выкладчыкамі і кіраўніцтвам. на любое пы-
танне пра ўзаемаадносіны вы знойдзеце адказ у гутарцы з псіхолагам. 

4. Праблемы ў эмацыйнай сферы 
Калі вы разумееце, што ваш дрэнны настрой доўжыцца ўжо не адзін дзень, 

а паніжаны фон настрою стаў нормай, звярніцеся да адмыслоўца. Паверце, 
псіхолаг дапаможа разабрацца ў прычынах вашага стану і знайсці рашэнне. 

5. Крызісныя сітуацыі 
на жаль, у жыцці здараюцца расстанні, страты родных, сяброў, каханых. У 

такіх сітуацыях цяжка самастойна справіцца з пачуццямі гневу, крыўды і віны, 
перажыць гора і стан пустаты. не трэба баяцца і саромецца: гэта сур'ёзная 
падстава звярнуцца па кваліфікаваную дапамогу. 

запісацца на кансультацыю можна па адным з наступных тэлефонаў: 
(017) 328-60-37, 259-74-93, 278-13-27. 

самапазнання з'яўляецца псіхалагічная 
дыягностыка. Мы працуем па напрам-
ках: 

• Дыягностыка індывідуальных аса
б лівасцяў (напрыклад, узровень 
лідарскіх якасцяў, тып характару, тэм-
пераменту і інш.), 

• Дыягностыка матывацыйнай сфе-
ры (што рухае вамі ў навучальнай 
дзейнасці), 

• Дыягностыка псіхічных станаў (вы-
значэнне ўзроўню стрэсу і інш.), 

• Дыягностыка ў галіне міжасобас
ных адносін (напрыклад, спосабы па-
водзінаў у канфлікце) і інш. 

Прайшоўшы псіхалагічны тэст, вы 
атрымаеце разгорнутую характарысты-
ку і рэкамендацыі спецыяліста па 
развіцці жаданых якасцяў. 

Метадычная дзейнасць 
Калі вы хочаце 
• атрымаць ацэнку спецыяліста па 

канкрэтным сацыяльным праекце (ва-
ланцёрства, сацыяльная або дабрачын-
ная акцыя і інш.), 

• арганізаваць цікавае мерапрыем-
ства для сваёй акадэмічнай групы 
(развіццёвыя, дзелавыя гульні, се-
мінары, міні-трэнінгі), 

• павысіць свой сацыяльны статус 
(выхаваць у сабе лідара, перастаць 
быць «белай варонай», перамагчы 
адзіноту), 

• перамагчы шкодную звычку або 
залежнасць (інтэрнэт, курэнне, гульня-
вая, алкагольная і іншыя залежнасці) 

і шукаеце для гэтага псіхалагічную 
інфармацыю, вы можаце звярнуцца да 
нашых спецыялістаў. Прафесійныя 
псіхолагі падбяруць для вас адпаведны 
інфармацыйны матэрыял і падкажуць, 
як правільна арганізаваць сваю дзей-
насць. Пішыце на адрас электроннай 
пошты: psyservice@bsu.by, psychol_
bsu@mail.ru. 

Пачатак усіх мерапрыемстваў у 18.00.



Псіхалагічная служба бДу

1. Міжасобасныя адносіны 
Пытанне: Як знайсці агульную мову з бацькамі?
Адказ псіхолага: Калі ёсць такое жаданне, паспра-

буйце знайсці нешта агульнае з вашымі бацькамі. 
Папрасіце іх распавесці пра сваё жыццё, дзяцінства, 
юнацтва – якімі яны былі ў вашым узросце, чым 
захапляліся, з якімі праблемамі сутыкаліся. Гэта да-
паможа вам лепш іх зразумець. У сваю чаргу будзьце 
гатовыя гаварыць пра сябе, свае перажыванні і 
жаданні. 

Пытанне: Як забыцца пра былое? 
Адказ псіхолага: Ад любой душэўнай траўмы ёсць 

універсальныя лекі – час. Першае, што трэба рабіць, 
– вучыцца чакаць. А пакуль вы чакаеце, вам неабходна 
адцягнуць увагу. Размаўляйце з блізкімі людзьмі і 
сябрамі, займайцеся цікавай справай ці пастаўце пе-
рад сабой мэту, дасягненне якой будзе забіраць час і 
энергію, якую вы раней трацілі на адносіны. Вядома ж, 
гэтая мэта павінна быць прыемнай для вас і выклікаць 
станоўчыя эмоцыі. 

Таксама сустракаюцца пытанні пра сяброўства, 
рэўнасць, здраду, хлусню, маніпуляцыі і многія іншыя. 
Калі мы сутыкаемся з падобнымі з'явамі ў жыцці, гэта 
часта бывае досыць хваравіта. У дадзеных сітуацыях 
неабходна выгаварыцца, падзяліцца набалелым, та му 
для вас заўсёды адчыненыя дзверы нашых кансульта-
цыйных кабінетаў. 

вул. Свярдлова, 34–112 (інт. № 1) 
вул. Кастрычніцкая, 2–302 (інт. № 2) 
вул. Кастрычніцкая, 4–105 (інт. № 5) 
вул. Кастрычніцкая, 10–111 (інт. № 6) 
вул. Кастрычніцкая, 10а–102 (інт. № 7) 
вул. Курчатава, 8 (інт. № 10) 
пр. Дзяржынскага, 87–128 (інт. № 11) 
Псіхалагічныя кансультацыі аказваюцца для 

студэнтаў усіх факультэтаў, курсаў, формаў наву-
чання. 

2. Самаразвіццё і самапазнанне 
Пытанне: Як стаць больш упэўненым у сабе? 
Адказ псіхолага: Самая галоўная парада – не ста-

райцеся быць лепшым, чым вы ёсць. У кожнага чала-
века ёсць свае слабасці, недахопы. Упэўненага чала-
века адрознівае тое, што ён ведае пра гэта і не баіцца 
прыняць сябе такім, які ён ёсць. А калі вы зразумееце, 
што вы адзіны і ўнікальны, што недахопы – гэта адва-
ротны бок вартасцяў, толькі тады вы зможаце дасяг-
нуць поспехаў у змене сябе. Зрабіце першы крок – у 
наступны раз, калі будзеце ў чым-небудзь ня ў пэў-
неныя, проста скажыце, што не ведаеце, што бянтэ-
жыцеся, што вам трэба падумаць. Шчырасць – рыса 
ўпэўненага чалавека! 

Таксама ў дадзеную катэгорыю ўваходзяць пытан-
ні наконт развіцця лідарскага патэнцыялу, раскрыцця 
ў сабе жаноцкасці, мужнасці і сексуальнасці, фар-
міравання сілы волі, стрэсаўстойлівасці, адэкватнай 
самаацэнкі і многае іншае. Калі вы зацікаўлены ў 

Калі вы хочаце 
• атрымаць экспрэс-кансультацыю па праблемах зносін, самапазнання, 

самарэгуляцыі, паспяховай падрыхтоўкі да экзаменаў і г. д., 
• задаць любое пытанне наконт запланаваных мерапрыемстваў (трэнінгаў, 

заняткаў, семінараў), 
• падзяліцца набалелым, ведаючы, што вас уважліва выслухаюць і дадуць 

прафесійную рэкамендацыю, 

дастаткова набраць нумар (017) 209 56 07
Таксама па гэтым тэлефоне вы можаце запісацца ў трэнінгавую групу і на 

індывідуальную кансультацыю да псіхолага. 
Час працы: 9.00–21.00 (пн.–пт.) 

Давайце супрацоўнічаць!

Адным з прынцыпаў працы спецыялістаў-псіхолагаў з'яўляецца 
ПРАФЕСіянАЛізМ. Усе супрацоўнікі псіхалагічнай службы БДУ ма-
юць вышэйшую псіхалагічную адукацыю і спецыялізацыю ў адным з 
напрамкаў псіхалогіі. ніжэй прадстаўляем асноўныя падыходы, якія 
нашы супрацоўнікі выкарыстоўваюць у індывідуальнай і групавой 
працы. 

Псіхадынамічны падыход бярэ пачатак у працах Зігмунда Фрэй-
да. Тэрмін «псіхадынамічная псіхалогія» ахоплівае ўсе кірункі ў 
псіхалогіі, якія галоўную ўвагу надаюць зместу несвядомай часткі на-
шай псіхікі і прызнаюць важнасць ранняга дзіцячага вопыту для 
фарміравання асобы. Асноўнае ў дадзеным падыходзе – паступовае 
ўсведамленне чалавекам раней неўсвядомленых ім праблем і 
канфліктаў. 

Часцей за ўсё праца ў рамках гэтага падыходу – гэта доўгатэрміно-
вае ўзаемадзеянне. Кансультаванне праходзіць у форме гутаркі, тва-
рам да твару, працягласць кожнай сустрэчы 50–60 хвілін. 

У арт-тэрапіі галоўным метадам карэкцыі з'яўляецца выяўленчае 
мастацтва. Арт-тэрапія выкарыстоўвае невербальную мову творчасці 
ў якасці асноўнага сродка кантактавання з унутранай рэальнасцю, 
патаемнымі аспектамі духоўнага жыцця чалавека. Эфектыўнасць арт-
тэрапіі дасягаецца з дапамогай творчага выражэння мастацкіх 
вобразаў, якое спрыяе лепшаму разуменню чалавекам самога сябе і 
сваіх сапраўдных патрэб. Прыёмы арт-тэрапіі: маляванне, лепка, му-
зыка, танец, фатаграфія, кінафільмы, кнігі, акцёрскае майстэрства, 
стварэнне гісторый і многае іншае. 

У арт-тэрапіі чалавек не толькі вырашае свае праблемы, але і зай-
маецца справай, якая яму даспадобы. 

Гештальт-падыход разглядае чалавека ў адзінстве яго праяў. 
Асноўным прынцыпам гештальт-падыходу лічыцца цэласнасць асобы, 
усведамленне гэтага і важнасць непасрэднага эмацыйнага перажы-
вання. 

Цікавая «Малітва гештальтыста». У лекараў ёсць клятва Гіпакрата, а 
ў гештальтыстаў – клятва Фрэдэрыка Перлза, заснавальніка дадзена-
га падыходу: 

Я раблю сваю справу, а ты робіш сваю справу. 
Я жыву ў гэтым свеце не для таго, каб адпавядаць тваім чаканням. І 

ты жывеш у гэтым свеце не для таго, каб адпавядаць маім чаканням. 
Ты – гэта ты. А я – гэта я. І калі нам здарылася сустрэць адзін адна го 

– гэта цудоўна. 
А калі не – гэтаму нельга дапамагчы. 
Здаровы чалавек знаходзіцца ў раўнавазе з самім сабой і з нава

кольным светам. Для захавання гармоніі трэба толькі прыслухацца да 
патрэб арганізма і не перашкаджаць іх рэалізацыі. 

Рацыянальна-паводзінскі падыход 
Дадзены падыход асабліва паказаны тым, хто схільны аналізаваць 

свае думкі і пачуцці, шукаць логіку ўчынкаў, дзейнічаць паслядоўна і па 
плане. 

Выкарыстоўваюцца разнастайныя псіхалагічныя практыкаванні. іх 
мэта – мадэляванне канкрэтных сітуацый і адпрацоўка атрыманых 
ведаў. Гэта тэхнікі і заданні, ролевыя гульні, якія падбіраюцца 
псіхолагам-кансультантам зыходзячы з запыту кліента. Часта право-
дзяцца практыкаванні «ў полі», калі псіхолаг і кліент адпрацоўваюць 
праблему ў сітуацыі, у якой яна звычайна ўзнікае. Так, для пераадолен-
ня нясмеласці і няўпэўненасці ў сабе падчас знаёмства кліент у 
суправаджэнні псіхолага можа выйсці на вуліцу з мэтай загаварыць з 
некалькімі людзьмі. 

Цялесна-арыентаваны падыход прапануе таму, хто звярнуўся, 
рашэнне праблем праз працу з целам, у якім захоўваецца ўсё, што ад-
бываецца ў душы і эмацыйным свеце. Дадзены падыход дапамагае 
звязаць разам пачуцці, розум і цялесныя адчуванні, аднавіць поўны 
кантакт чалавека з жыццём яго цела, абудзіць скрытыя рэсурсы. 

Праца па гэтым метадзе не прадугледжвае абавязковага фізіч-
на га кантакту з іншым чалавекам. Пры дапамозе спецыяльных 
практыкаванняў увага звяртаецца на патрэбы цела, а праз іх – на 
псіхалагічныя патрэбы. 

ТОП-5 
пытанняў псіхалогіі

самаўдасканаленні і развіцці, мы прапануем шэраг 
тэматычных заняткаў. Глядзіце наш анонс! 

3. Экзістэнцыяльныя пытанні 
Пытанне: Як знайсці сэнс жыцця?
Адказ псіхолага: Мы перыядычна пытаемся ў сябе: 

«навошта я жыву?», «У чым сэнс?» і г. д. Такія пытанні 
становяцца асабліва актуальнымі, калі чалавек суты-
каецца з жыццёвымі праблемамі, рашэнні якіх знайсці 
не можа. 

Спецыяліст-псіхолаг дапаможа разабрацца, у чым 
сэнс жыцця асабіста для вас, знайсці свой шлях. Вы 
зможаце па-іншаму зірнуць на праблему, якая паўста-
ла перад вамі. 

Вы можаце звярнуцца па кансультацыю ці 
інфармацыйную дапамогу па электронных адрасах: 
psyservice@bsu.by, psychol_bsu@mail.ru. 

4. вучэбная дзейнасць 
Пытанне: Як лягчэй перажыць сесію?
Адказ псіхолага: Вось некалькі карысных парад, 

якія могуць быць карысныя пры падрыхтоўцы да экза-
менацыйнай сесіі: 

1. Працуйце штодня ў адзін і той жа час. 
2. не чакайце спрыяльнага настрою, стварайце 

яго! 
3. У пачатку працы паглядзіце, што было зроблена 

па вашым прадмеце ў папярэдні раз. Закон псіхалогіі: 
новы матэрыял лепш разумеецца і засвойваецца, калі 
ўсталяваная яго сувязь са старым. 

4. імкніцеся знайсці цікавасць нават у тым, што на 
першы погляд здавалася сумным і непатрэбным. 

5. Карыстайцеся рознымі прыёмамі, каб прымусіць 
сябе глыбока і грунтоўна зразумець матэрыял. 
Запісвайце, складайце схемы, табліцы і рабіце 
замалёўкі. 

У рамках гэтай тэмы часта сустракаюцца пытанні, 
звязаныя з уменнем размяркоўваць свой час, 
развіццём памяці, увагі, зніжэння трывожнасці і 
стомленасці падчас навучальнага года і асабліва ў пе-
рыяд сесіі. Калі ў вас ёсць падобныя пытанні або 
цяжкасці, запрашаем на нашы заняткі па дадзенай тэ-
матыцы. 

5. Пытанні пра псіхалогію і псіхолагаў
Пытанне: Ці існуюць пытанні псіхалагічнага харак

тару ў вас, г. зн. супрацоўнікаў псіхалагічнай службы, і 
ці хацелі б вы самі наведваць трэнінгі? 

Адказ псіхолага: У кожнага чалавека ўзнікаюць 
пытанні псіхалагічнага характару, і ў псіхолагаў, нату-
ральна, таксама. Каб стаць кансультантам-
прафесіяналам, псіхолаг павінен сам прайсці пэўную 
колькасць кансультацый у якасці кліента. А для таго, 
каб стаць добрым трэнерам, неабходна самому 
прайсці нямала трэнінгавых праграм. Псіхалагічныя 
семінары і трэнінгі для псіхолагаў – гэта заўсёды аб-
мен вопытам, што вельмі каштоўна і, несумненна, 
цікава для кожнага прафесіянала. 

Калі вы 
• цікавіцеся псіхалогіяй з навуковага пункта гледжання, • жадаеце паспрабаваць сябе ў ролі трэнера, 

• маеце задумку цікавага праекта, для вас працуе творчая майстэрня і лабараторыя Insight. 
Прыходзьце да нас, мы заўсёды гатовыя да супрацоўніцтва!

На базе псіхалагічнай службы БДУ 
працуе дыспетчарскі пункт

Увага! 

5 падыходаў 
у практычнай псіхалогіі


