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Урачыстасці

НОВАЯ РЭАЛЬНАСЦЬ 
СТУДГАРАДКА
Намеснік прарэктара па 
вучэбна-выхаваўчай рабоце і 
сацыяльных пытаннях Міхаіл 
ЧАРАПЕННІКАЎ расказаў пра 
асаблівасці сёлетняга засялен-
ня і сітуацыю з інтэрнатамі 

Стар. 2

ЧЫСТА зРОБЛЕНА
Сэрвісныя студэнцкія атрады 
ўпершыню працавалі ўлетку ў 
САК «Брыганціна». Як гэта было?

Стар. 3

ШКОЛА ПЕРШАКУРСНІКА
Гід для новых студэнтаў па 
моладзевых арганізацыях 
альма-матар, творчых калек-
тывах, а таксама рэсурсах 
Фундаментальнай бібліятэкі 
БДУ і інш.

Стар.  4

ЗАГАДАМ Міністэрства адукацыі 
нашай краіны № 393 ад 8 чэрвеня 
2015 г. у склад комплекса БДУ з 1 
верасня ўключаецца ў якасці юры-
дычнай асобы ўстанова адукацыі 
«Міжнародны дзяржаўны экалагіч-
ны інстытут імя А. Д. Сахарава» 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсі-
тэта. У цяперашні час у структуру 
МДЭІ ўваходзяць факультэт мані-
торынгу навакольнага асяроддзя, 
факультэт экалагічнай медыцыны,  
курсы дадатковай адукацыі для  
да рослых. 

ПрАГрАМА павышэння кваліф і-
кацыі «Арганізацыя навучання і на-
вуковых даследаванняў» для кіраў-
нікоў Чжэцзянскага Шужэн універ-
сітэта стартавала 25 жніўня ў БДУ. 
Кітайская дэлегацыя з г. Ханчжоу 
прыбыла ў Мінск у складзе 11 ча-
лавек. На працягу курса будуць 
пра чытаны больш за 10 лекцый, 
якія кітайскім калегам падрых-
тавалі кіраўнікі падра з дзяленняў 
БДУ. Тэмы датычацца арганізацыі 
кіравання ВНУ: уплыву сектара 
эка номікі на фарміраванне тэма-
тыкі навуковых даследаванняў у 
ВНУ, менеджменту ведаў, пра-
соўвання вынікаў навуковых да-
следаванняў у інтэрнэце і інш.

БДУ прыняў удзел у міжнароднай 
адукацыйнай «Выставе-кірмашы 
Рэспублікі Беларусь. Душанбэ 
2015» на базе Таджыкскага дзяр-
жаўнага педуніверсітэта імя С. Айні. 
Дэлегацыю нашай краіны ўзначаліў 
дэкан ФДА Вячаслаў Малафееў. 
Усяго ў працы выставы брала ўдзел 
21 вышэйшая навучальная 
ўстанова Беларусі. Прадстаўнікі ай-
чынных ВНУ правялі сумоўе па ру-
скай мове з патэнцыйнымі абіту-
рыентамі, ахвотнікамі прайсці на-
вучанне ў нашай краіне, адказалі на 
пытанні абітурыентаў і іх бацькоў. 
Адбыліся прэзентацыі беларускіх 
устаноў адукацыі па падрыхтоўцы 
спецыялістаў па розных кірунках.

Прэм’ер-міністр 
Ісламскай Рэспублікі 
Пакістан Наваз ШАРыФ 
стаў ганаровым 
прафесарам БДУ. 
Дыплом і мантыю 
ганаровага прафесара 
высокапастаўленаму 
госцю ўручыў 11 жніўня 
рэктар БДУ акадэмік 
Сяргей Абламейка. Ва 
ўрачыстай цырымоніі 
прынялі ўдзел першы 
намеснік міністра 
адукацыі Беларусі 
Вадзім Богуш, члены 
Савета БДУ, а таксама 
супрацоўнікі ВНУ. 
Гэтага звання Наваз Шарыф уда-
стоены за вялікі асабісты ўнёсак ва 
ўма цаванне і развіццё ўсебаковых 
сяброўскіх адносін паміж Пакіс та-
нам і Беларуссю.

Пасля ўрачыстай часткі прэм’-
ер-міністр Пакі стана выступіў з 
невялікай прамовай. Наваз Шарыф 
распавёў пра гісторыю сваёй 
краіны, адзначыў, што Пакі стан 
зацікаўлены ў прыцягненні ін вес-
тараў, і выказаў гатоўнасць раз ві-
ваць супрацоўніцтва з Беларуссю ў 
розных сферах. «Belarus. Pakistan. 
Friendship», – рэзюмаваў ён.

Сяргей Абламейка адзначыў, 
што Наваз Шарыф надае вялікую 
ўвагу сістэме адукацыі Пакістана. 
Напярэдадні мерапрыемства ў 
Мінску былі падпісаны мемаранду-
мы пра паразуменне паміж БДУ і 
Акадэміяй дыпламатычнай службы 

Наваз Шарыф –  
ганаровы прафесар БДУ
Міністэрства замежных спраў Пакі-
стана, а таксама Інстытутам інфар-
ма цыйных тэхналогій COMSATS.

«Пакуль нашы адносіны неда-
статкова развітыя. Але мы спадзя-
ёмся, што візіты на найвышэйшым 
узроўні будуць спрыяць больш 
цеснаму супрацоўніцтву», – сказаў 
рэктар БДУ. Ён адзначыў, што ва 

ўніверсітэце пакуль навучаецца 
толькі некалькі грамадзян Пакістана.

Пакістанскі прэм’ер папоўніў 
спіс вядомых дзеячаў высокага 
рангу, якія ўдастоіліся падобных 
ганаровых званняў БДУ. Сярод іх 
прэзідэнт Малдовы Пётр Лучынскі 
(2000), прэзідэнт Казахстана Нур-
султан Назарбаеў (2000), міністр 

замежных спраў ПАР Нкасазана 
Дламіні-Зуму (2007), прэзідэнт 
Азербайджана Ільхам Аліеў (2009), 
старшыня Савета Федэрацыі РФ 
Валянціна Матвіенка (2012), прэзі-
дэнт Туркменістана Гурбангулы 
Бер дымухамедаў (2012) і прэзідэнт 
Індыі Пранаб Мукерджы (2015).

Аліна ДАШКЕВІЧ

Сцэнарый гэтага асаблівага першага дня 
восені ўключае разнастайныя па стылі і  
жанры мерапрыемствы: ад «фірмовага» 

парада дэканаў БДУ да запуску ў неба паветра-
ных шароў. Галоўнае – па традыцыі гэты першы 
во сеньскі дзень прысвечаны нашым перша-
курснікам!

Афіцыйная частка адбудзецца ва ўнутраным 
дворыку ВНУ. Тут прагучыць віншаванне ад 
рэктара БДУ акадэміка Сяргея Абламейкі, а 
таксама пажаданні ад дэканаў, выкладчыкаў і 
лідараў студэнцкіх арганізацый. Урачыстае 
ўшаноў ванне папаўнення студэнцкай моладзі 
БДУ пачнецца ў 10.30.

У гэты дзень таксама для першакурснікаў 
будуць арганізаваны экскурсіі па рэктараце, на-
вучальных карпусах і музеі гісторыі ВНУ. Не за-
станецца без увагі і вясёлае новаўвядзенне 
сучаснасці – групавое «сэлфі». Як правіла, 
«фотасесія» праходзіць у родных «дэкарацыях» 
на фоне гістарычнага будынка рэктарата.

У гонар пачатку навучальнага года Мітрапаліт 
Мінскі і Слуцкі Павел, Патрыяршы Экзарх усяе 
Беларусі адслужыць набажэнства ў Мінскім 
кафедральным Свята-Духавым саборы. Удзел у 

ім прымуць кіраўнікі і выкладчыкі БДУ, а таксама 
нядаўнія абітурыенты. Пачатак службы ў 12.00.

Святочнае дзейства працягнецца ўвечар 
гэтага дня ў Палацы спорту. Праграма «Віват, 
студэнт!» пачнецца ў 17.00.

Дзея адкрыецца ўрачыстым парадам 
дэканаў, занясеннем штандараў факультэтаў і 
ВНУ. У Палацы спорту прагучыць клятва пер-
шакурснікаў: «...высока несці, захоўваць і па-
мнажаць слаўныя традыцыі БДУ, ва ўсім быць 
узорам сумленнасці, высакароднасці, праца-
вітасці і дысцыпліны, актыўна ўдзельнічаць у 

грамадскім, навуковым і культурным жыцці alma 
mater». Для іх на велі зарным святлодыёдным 
экране прадэманструюць асноўныя шляхі 
развіцця найстарэйшай ВНУ нашай краіны, па-
знаёмяць з адукацыйнымі магчымасцямі БДУ.

Кульмінацыйным акордам стане ўручэнне 
сімвалічнага студэнцкага квітка з наступным 
выкананнем гімна Белдзяржуніверсітэта. А пра-
цягнецца вечар выступленнем вядомых эстрад-
ных выканаўцаў. На сцэне Палаца спорту гледа-
чы ўбачаць вядомы фальклорны гурт  «Тутэйшая 
шляхта», гурт «Лепрыконсы», танцавальны 
калектыў «Крыжачок», удзельніка «Еўрабачання» 
спевака Тэа, народны хор «Неруш» і пераможцаў 
фэсту эстрады БДУ, а таксама рэспубліканскіх 
і міжнародных конкурсаў.

Вячэрняя частка імпрэзы працягнецца ў кан-
цэртнай зале «Прайм хол» (пр. Пераможцаў, 
65). Тут студэнтаў старэйшых курсаў БДУ чакае 
неспадзеўка – забаўляльная праграма «Мы – 
студэнты», якая пачнецца ў 22.00.

Арганізатарамі  мерапрыемства з’яўляюцца 
ўпраўленне па справах культуры і ўпраўленне 
выхаваўчай работы з моладдзю. 

Жанна ВАсАнсКАя

Святочныя мерапрыемствы ў гонар Дня ведаў 
пачынаюцца ў БДУ 1 верасня



1 верасня 2015 года, № 13 (2137)

2

з першых крыніц

Бадай, жнівень – адзін 
з самых напружаных 
месяцаў у працы 
студэнцкага гарадка. 
Бо зусім хутка калідоры 
інтэрнатаў напоўняцца 
толькі што прыбылымі 
студэнтамі. У прыёмнай 
час ад часу звініць 
тэлефон, кожны 
хоча даведацца, ці 
атрымае ён запаветны 
пакой. Намеснік 
прарэктара па вучэбна-
выхаваўчай рабоце і 
сацыяльных пытаннях 
Міхаіл ЧАРАПЕННІКАЎ 
паразмаўляў і з намі.

– Што можна сказаць пра за-
сяленне–2015?

– За апошнія 5 гадоў гэта самы 
высокі працэнт забеспячэння. Усе 
9 інтэрнатаў (8 тыс. месцаў) уве-
дзеныя ў працу. А значыць, каля 
72 % ад усіх, хто мае патрэбу, мы 
зможам размясціць. Вядома, такі 
вынік радуе. На дасягнутым БДУ 
спыняцца не збіраецца. У комплек-
се «Студэнцкая вёска» будуецца 
яшчэ адзін інтэрнат на 1800 
месцаў. Магчыма, у будучыні там 
змогуць размясціцца і нашы сту-
дэнты. А ў 2017 г. плануем забяс-
печыць усіх ахвотных, з прычыны 
невялікага школьнага выпуску.

Традыцыйна адмысловая ўвага 
надаецца першаму курсу. Студэн-
ты прыродазнаўчанавуковых спе-
цыя льнасцяў засяляюцца на 100 %, 
гуманітарных – на 80 %. 

Дарэчы, з гэтага года ёсць 
навіна: рассыланне апавяшчэнняў 
аб наяўнасці месцаў па электрон-
най пошце. Так што самы правільны 
варыянт – дачакацца ліста. Асаб-
ліва нецярплівыя могуць даведац-
ца інфармацыю на сайце student.
bsu.by. Калі месца не дадзена – 
БДУ прапануе варыянт наймання 
жылля. 

– Ці трэба імкнуцца да 
поўнага ўкамплектавання ін-
тэр натаў іншагароднімі студэн-
тамі? Ці ёсць у гэтым сэнс?

– Вядома, хацелася б прыйсці 
да такога. У сем’ях перыядычна 
ўзнікаюць фінансавыя праблемы, а 
наяўнасць інтэрната застаецца 
важным фактарам, які можа пад-
трымаць. Часам аказваецца так, 
што платніку-мінчаніну па сутнасці 
вучыцца танней, чым бюджэтніку, 
які здымае жыллё.

Сацыяльная скіраванасць і пад-
трымка ў гэтым пытанні з’яўляюцца 
адметнымі рысамі нашай дзяржа-
вы. Замежныя ВНУ пайшлі па ін-
шым шляху. Цэннік на арэнду жыл-
ля зраўняўся з цэннікам пражыван-
ня ў інтэрнаце. І тады ўніверсітэты 
вельмі проста забяспечылі сабе 
ўкамплектаванне на 100 %. Памен-
шылася колькасць ахвотных, бо 
койка-месца ў блоку не параў на-
ецца з пакоем у кватэры.  

Пазіцыя БДУ такая: максімальна 
высокі працэнт забеспячэння тых, 
хто мае патрэбу, які можа сабе 
дазволіць універсітэт на дадзеным 
этапе эканамічнага развіцця дзяр-
жавы. А таксама правільны, адкры-
ты і зразумелы механізм па зася-
ленні. Каб людзі разумелі, чаму ад-

Больш за 70 % –
новая рэальнасць студгарадка

лей, з’яўляецца шмат сяброў і зна-
ёмых. Так што не замыкайцеся ў 
сябе ў пакоях!

– У студгарадку праводзіцца 
вялікая колькасць мерапры-
емстваў. Ці ёсць адмысловыя 
праграмы па арганізацыі воль-
нага часу замежнікаў? 

– Замежныя студэнты валода-
юць іншай ментальнасцю, верай, 
поглядамі на жыццё. Тое, што па-
даецца простым і зразумелым бе-
ларусу, не так проста і зразумела 
будзе ім. У нас ёсць асобная су-
месная з псіхалагічнай службай 
праграма па падтрымцы такіх 
студэнтаў. Вялікая частка за меж-
нікаў усё ж рускамоўная. А з хлоп-
цамі і дзяўчатамі, якія валодаюць 
рускай мовай у поўным аб’ёме, 
працаваць істотна прасцей.

Але, як паказвае практыка, са-
мы лепшы варыянт – засяленне 
замежніка з беларусамі. Па-пер-
шае, ён істотна хутчэй адаптуецца 
да мовы, да пытанняў куль туры, і 
больш за тое – вельмі актыў на 
прадстаўляе ўласную радзіму. Та-
му замежнікі з асаблівай старан-
насцю ўдзельнічаюць у розных 
конкурсах і фэстах, паказваючы 
нацыянальную культуру, кухню, 
танцы. Дарэчы, беларусы часця-
ком таксама вельмі задаволеныя 
такімі суседзямі. Гэта магчымасць 
даведацца нешта абсалютна но-
вае. 

– Міхаіл Барысавіч, а што 
Вам больш за ўсё запомнілася 
за час працы ў студгарадку?

– Гэтае пытанне задаюць даволі 
часта, яно для мяне самае скла-
данае. На яго няма адказу… За-
помніліся ўсе дні, з таго моманту, 
як я ў жніўні 1995 г. пераступіў 
парог другога інтэрната юным 
першакурснікам. Я, па сутнасці, і 
не развітваўся са студгарадком. 
Для мяне, як і для большасці, хто 
тут працуе і, спадзяюся, жыве, гэта 
дом, сям’я і жыццё…

Гутарыла  
Таццяна МорАВА

наму далі месца, а іншаму – не. На 
мой погляд, павінна заставацца 
канкурэнцыя, у першую чаргу звя-
заная з поспехамі ў навучанні. 

Дарэчы, па ступені незадаво-
ленасці хачу сказаць, што чым 
ніжэйшы працэнт забеспячэння, 
тым менш незадаволеных, чым 
вышэйшы – тым больш хлопцаў і 
дзяўчат прыходзіць з скаргамі. Калі 
месцаў мала, усе разумеюць: пакоі 
дастануцца самым лепшым. А вось 
калі трое з чацвярых заселеныя, 
пачынаюцца крыўды…

Падводзячы вынік вышэйсказа-
наму, адзначу, што трэба імкнуц-
ца да поўнага ўкамплектавання, 
але, на мой погляд, гэта не з’яў ля -
ецца абавязальніцтвам універ сі-
тэта або дзяржавы.

– скончаная глабальная 
дзейнасць па будаўніцтве і ра-
монце інтэрнатаў. Чаго чакаць у 
далейшым?

– Сапраўды, можна падвесці 
нейкую рысу. Усё, што планавалі, 
зроблена, пабудавана і капітальна 
адрамантавана. Інтэрнаты сталі 
істотна лепш выглядаць.

Важным аспектам застаецца 
захаванне таго, што маем. Шмат 
залежыць і ад саміх тых, хто там 
пражывае. Фарбаваць і тынкаваць 
можна вечна. Да прыкладу, у 
інтэрнаце № 5 капітальны рамонт 
быў зроблены ў 1995 годзе. 20 

гадоў прайшло, яго зноў можна ра-
мантаваць. Так што ёсць чым за-
няцца ў найбліжэйшыя гады. А ска-
заць, што дзяржава павінна буда-
ваць адзін будынак за другім – 
нельга, гэта абыходзіцца ў 15 
мільёнаў долараў за 1000 месцаў. 
Можна гэтыя грошы, напрыклад, 
укласці ў навучальны працэс, 
развіццё навуковай базы ВНУ.

– У 1985 годзе быў уведзены 
ў эксплуатацыю восьмы 
інтэрнат, які ў далейшым стаў 
домам для супрацоўнікаў 
універсітэта. наколькі ён запа-
трабаваны? У якім стане 
знаходзіцца?

– БДУ – адзіная ВНУ ў Мінску, 
якая мае месцы для пражывання 
супрацоўнікаў. У першую чаргу 
«васьмёрка» даецца тым, хто па-
спяхова скончыў аспірантуру. Уся-
го там 400 месцаў, у пакоях пражы-
ваюць цэлымі сем’ямі. 

Сёння 8-ы інтэрнат заселены 
цалкам. Больш за тое, ёсць яшчэ 
чарга з 90 супрацоўнікаў, якія жада-
юць туды патрапіць. Зараз, дзякую-
чы арэнднаму жыллю і дапамозе 
ўніверсітэта ў будаўніцтве ўлас нага, 
яна скарацілася. 8-ы інтэрнат па да-
мове выдаецца на ўвесь час працы 
і пражывання, пакуль супра цоўнік 
не пабудуе кватэру. Рух такой чаргі 
наогул нельга спрагназаваць. 

Хацелася б пачаць капітальны 
рамонт, але зрабіць яго ў месцы, 
дзе асноўная маса жыхароў – сем’і 
з маленькімі дзецьмі, вельмі ня- 
проста. Неабходна супрацоўнікаў 
перасяліць, а дзяцей перавесці ў 
іншыя школы, сады. І тым не менш, 
у планах у нас замена вокнаў і це-
плавая рэабілітацыя. Варта адзна-
чыць, што сам будынак у добрым 
стане. З прычыны таго, што 
супрацоўнікі жывуць даўжэй і аку-
ратней, да рэчаў ставяцца больш 
беражліва, чым студэнты, якія 
заехалі на адзін год.

– Міхаіл Барысавіч, а з якімі 
пытаннямі да Вас часцей за ўсё 
звяртаюцца студэнты? 

– Супрацоўнікі студэнцкага га-
радка імкнуцца быць адкрытымі 
для ўсіх студэнтаў, мы ёсць ва ўсіх 
сацыяльных сетках. Імкнёмся ад-
казваць на самыя складаныя пы-
тан ні і вырашаць кожную праблему. 
Радуе, што саміх скаргаў не вельмі 
шмат, а самыя актыўныя жыхары 
гарадка звяртаюцца з простымі і 
крэатыўнымі ідэямі, знаходзячы 
выхад з няпростай сітуацыі.

Прыходзяць людзі з рознымі 
просьбамі. У другой палове лета 
самае распаўсюджанае пытанне 
пра наяўнасць месцаў у інтэрнатах. 
Некаторыя скардзяцца на адсут-
насць абменнага пункта. Некато-
рыя хочуць павялічыць плошчу 
аўтапаркоўкі. Бываюць і нейкія 
тэхнічныя накладкі. Да прыкладу, 
калі няма гарачай вады, высвятля-
ем для пачатку, у якім інтэрнаце і 
канкрэтным блоку. А сёння раніцай 
патэлефанавалі са скаргай, што ў 
адзін пакой з дзяўчатамі засялілі 
хлопца…

І ўсё ж не варта тэлефанаваць 
адразу або пісаць адразу ў 
адміністрацыю студгарадка, як 
толькі зламаўся, да прыкладу, за-
мок. Праблему прасцей і хутчэй 
вырашыць, спусціўшыся на пер-
шы паверх свайго інтэрната і 
пакінуўшы заяўку ў «журнале ста-
ляра».

– якую параду Вы можаце 
даць учарашнім школьнікам?

– Будзьце актыўнымі, адваж-
вайцеся і спрабуйце. З уласнага 
досведу магу сказаць, што са-
праўдным студэнтам стано вішся, 
жывучы ў інтэрнаце. Мінчане ад-
крыта зайздросцілі статусу інша-
гародняга, нашай волі і прыгодам. 

На жаль, інтэрнаты кватэрнага 
тыпу памяншаюць зносіны паміж 
студэнтамі. Ды і самі студэнты ад-
значаюць, што ўжо не ведаюць су-
седа нават па блоку. У больш ста-
рых інтэрнатах, калідорнага тыпу 
(у нас іх два – № 5 і № 6) – агульная 
кухня і душ на паверсе. Хай умовы 
не такія добрыя, але жыць веся-

Абноўленыя інтэрнаты БДУ прымуць сёлета каля 8 тысяч шчаслівых жыхароў-студэнтаў
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БДУ Ў СМІ БЕЛАРУСІ

Паводле інфармацыі прэс-службы БДУ

нашы юбіляры

Жнівеньскі дзень, рухаемся па 
тэрыторыі лагера. Прыпякае, і ва-
кол практычна ні душы. Пытаем 
старшага педагога Алену Півавар. 
«Усе на рэчцы, – імгненна рэагуе 
яна. – Паглядзіце, як душна». Па-
спрачацца цяжка. І ўсё ж час ад ча-
су мы бачым дарослых, якія нета-
ропка шпацыруюць, ці зусім 
маленькіх на трохколавых роварах. 
Жыццё кіпіць хіба што ў мясцовым 
басейне – тут з запалам плюхаюц-
ца ўсе, і малыя і вялікія. На маё пы-
танне, адкуль гэтулькі дарослых, 
педагог удакладняе: гэта і наступ-
ная змены – адмысловыя. Так 
здаўна павялося, што ў другой па-
лове жніўня тут адпачываюць 
супрацоўнікі БДУ з дзецьмі. І калі 
звычайна папраўляюць здароўе 
каля 300 чалавек, то цяпер іх усяго 
223. Усе дзеці пад наглядам 
бацькоў. Хоць нельга сказаць, што 
іншыя змены для «Брыганціны» 
аўральныя. Па словах Алены 
Півавар, у лагеры заўсёды адпачы-
вае адмысловая катэгорыя дзяцей. 
Многіх ведаюць з малодшых 
атрадаў, і тыя роднаму лагеру не 
здраджваюць. Ды і з ахвотнікаў ад-
пачыць тут заўсёды выбудоўваецца 
чарга. Суразмоўніца прызнаецца: 
заяўкі пачынаюць паступаць яшчэ ў 
студзені, і прэтэндэнтаў амаль заў-
сёды ўдвая больш, чым месцаў. 

Але ёсць тыя, каму ў гэтыя дні не 
да адпачынку. Уся тэрыторыя 
аздараўленчага комплексу, а да-
кладней, навядзенне парадку на 
ёй – вотчына байцоў сэрвіснага 
студатрада БДУ. Акрамя таго, гэта 
спартыўны, медыцынскі і жылы 
карпусы. Тут ніхто не саромеецца 
ўзяць у рукі швабру і памыць, ска-
жам, пляцоўку ля басейна, каб 
адпачывальнікам было ўтульней, ці 
прапыласосіць пакой. Урэшце, 
прызнаюцца студэнты, хатнюю 
ўборку ў якасці трэнінгу ніхто не 
адмяняў. 

Сэрвісныя атрады такога плана 
працуюць у «Брыганціне» першы 
год, распавёў сакратар камітэта 
БРСМ БДУ Яўген Харук. Перша-
пачаткова нават быў страх, што 
яны не прыжывуцца, што ахвот-
нікаў папрацаваць на ўборцы не 
зной дзецца. Але памыліліся. Так 
што  станоўчы эксперымент пра-
цягнецца. І кіраўніцтва комплексу 
такімі памагатымі вельмі задаво-
ленае, тым больш што дэфіцыт 

Прыёмная кампанія–2015
Tut.by, 21.by (01.07), zviazda.by (12.06), «Рэспубліка» (16.06), «Камсамоль-

ская праўда», (17.06, 17.07, 22.07), СТБ, naviny.by (18.06), gazetaby.com (19.06), 
Мінск 24 ДОК (24.06), tut.by (01.07), 21.by (06.07), naviny.by (07.07), «Мінскі 
кур’ер», mk.by, БелТА, sb.by, БТ-1 (08.07), «СБ-Беларусь сёння», kv.by, naviny.
by, БТ-1 (09.07), tut.by, 21.by (11.07), tut.by (14.07), БТ-1, АНТ, Мінск 24 ДОК, 
БелТА, kp.by, naviny.by, БТ-1/Панарама, СТБ (15.07), СТБ, tut.by (16.07), tut.by, 
21.by, «СБ-Беларусь сёння» (18.07), belniva.sb.by, interfax.by (20.07), «Народная 
газета» (24.07), БелТА (26.07), interfax.by (28.07), naviny.by (29.07). 

Адкрыты сумесны факультэт інфармацыйных тэхналогій БДУ і Та-
джыкскага нацыянальнага ўніверсітэта 

Mir24.tv (13.06), mail.ru (14.06), 4esnok.by (15.06), sb.by, kv.by, interfax.by, 
БелТА (17.06), soyuz.by, avesta.tj (18.06), zviazda.by, «Звязда» (23.06). 

навукова-тэхнічныя распрацоўкі БДУ на 22-й Паўднёваафрыканскай 
міжнароднай шматпрофільнай выставе «сАІТЭКс&Біг7» 

БелТА, 21.by, soyuz.by, sb.by, megacat.by (18.06), kv.by (18.06). 
У БДУ адкрылася першае кафэ ў сетцы хуткага харчавання Gaudeamus 
Interfax.by, belanews.ru, belanews.ru (02.07), sb.by (03.07), tut.by, 21.by,  

uaport.net, ej.by, talks.by, 5min.by, tut.by, 21.by, БелТА, Uaport.net (05.07), nn.by, 
onliner.by, marketing.by, citydog.by, sputnik.by (07.07), tut.by (11.07). 

У абітурыентаў БДУ з’явілася магчымасць стварыць асабісты кабінет 
Electroname.com, so-l.ru, Мінск 24 ДОК, БелТА, mogu.by, ecopress.by, aif.by 

(07.07), kv.by, «Звязда», zviazda.by, pravo.by (08.07), n1.by (09.07), АНТ (16.07). 
Другакурснікі гістарычнага факультэта БДУ прыступілі да археала-

гічных раскопак у Белавежскай пушчы 
Sb.by, 4esnok.by, megacat.by (07.07), sb.by (09.07), zn.sb.by, «Сцяг 

юнацкасці» (10.07), БелаПАН (11.07), respublika.sb.by, «Рэспубліка» (20.07). 
XX рэспубліканская летняя даследчая школа навучэнцаў і настаўнікаў 
БелТА, 21.by (13.07), Megacat.by (14.07), БТ-1 (17.07).

БЕЛАрУсКІ  ДЗярЖАЎнЫ  ЎнIВЕрсIТЭТ
АБ’яЎЛяЕ КонКУрс нА ЗАМяШЧЭннЕ ПАсАД:

ЗАГАДЧыКАЎ КАФЕДРАЎ: нямецкага мовазнаўства, тэхналогій камунікацыі, 
ПРАФЕСАРАЎ КАФЕДРАЎ:  лазернай фізікі і спектраскапіі, фізічнай хіміі, рускай 

мовы, англійскай мовы гуманітарных спецыяльнасцяў,
ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: фізічнай інфарматыкі і атамна-малекулярнай фізікі, 

фізічнай электронікі і нанатэхналогій, радыёфізікі і лічбавых медыятэхналогій, ды-
ферэнцыяльных ураўненняў і сістэмнага аналізу, агульнай матэматыкі і інфар-
матыкі, мікрабіялогіі, фізічнай хіміі, агульнага землязнаўства і гідраметэаралогіі, 
псіхалогіі, філасофіі і метадалогіі навукі, карпаратыўных фінансаў, фінансавага 
права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці, грамадзянскага права, 
тэорыі і гісторыі дзяржавы і права, крымінальнага працэсу і пракурорскага нагляду, 
міжнароднага права, міжнародных адносін, дызайну, замежнай журналістыкі і 
літаратуры, англійскай мовы прыродазнаўчых факультэтаў, фізічнага выхавання і 
спорту,

СТАРШыХ ВыКЛАДЧыКАЎ КАФЕДРАЎ: агульнай фізікі, агульнай матэматыкі і 
інфарматыкі, біяхіміі, клетачнай біялогіі і біяінжынерыі раслін, электрахіміі, 
глебазнаўства і зямельных інфармацыйных сістэм, англійскага мовазнаўства, 
крыніцазнаўства, псіхалогіі, філасофіі культуры, аналітычнай эканомікі і 
эканаметрыкі, карпаратыўных фінансаў, англійскай мовы эканамічных 
спецыяльнасцяў, міжнароднага прыватнага і еўрапейскага права, дызайну, нямец-
кай мовы, тэорыі і практыкі перакладу, англійскай мовы і моўнай камунікацыі, 
літаратурна-маcтацкай крытыкі, англійскай мовы прыродазнаўчых факультэтаў, 
фізічнага выхавання і спорту,

ВыКЛАДЧыКАЎ  КАФЕДРАЎ: агульнага землязнаўства і гідраметэаралогіі, ня-
мецкага мовазнаўства, раманскага мовазнаўства, аналітычнай эканомікі і 
эканаметрыкі, дызайну, тэхналогій камунікацыі, літаратурна-маcтацкай крытыкі,

АСІСТЭНТАЎ  КАФЕДРАЎ: вышэйшай матэматыкі, вылічальнай матэматыкі, вы-
сокамалекулярных злучэнняў.   

Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiкавання аб’явы.
Адрас:  220030, г.Мiнск, вул. Бабруйская‚ 5а, упраўленне кадраў,  

тэл. 209-54-36.

рЭсПУБЛІКАнсКІ ІнсТЫТУТ ВЫШЭйШАй ШКоЛЫ
АБ’яЎЛяЕ КонКУрс нА ЗАМяШЧЭннЕ ПАсАД:

ЗАГАДЧыКА КАФЕДРы псіхалогіі і педагагічнага майстэрства;
ПРАФЕСАРА КАФЕДРы фiласофii  i метадалогii ўнiверсiтэцкай адукацыі;
ДАЦЭНТА КАФЕДРы моладзевай палітыкі і сацыякультурных камунікацый; 
СТ. ВыКЛАДЧыКА КАФЕДРы праектавання адукацыйных сістэм.   
Тэрмін конкурсу — адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.
Адрас: 220001, г. Мінск, вул. Маскоўская, 15, пакой  120,  тэл. 200 91 07.

нАВУКоВА-ДАсЛЕДЧЫ IнсТЫТУТ ПрЫКЛАДнЫХ ПрАБЛЕМ 
МАТЭМАТЫКI I IнФАрМАТЫКI

АБ’яЎЛяЕ КонКУрс нА ЗАМяШЧЭннЕ ПАсАДЫ:

НАВУКОВАГА СУПРАЦОЎНIКА навукова-даследчай лабараторыi прыкладной 
iнфарматыкi.

Тэрмiн конкурсу – адзiн месяц з дня апублiкавання аб’явы.
Адрас: 220030, г. Мiнск, пр. Незалежнасцi, 4, п. 702, НДI ППМІ, тэл. 209-51-04.

аб'яВы

3 верасня Мальцэвіч Таццяна Васільеўна, дацэнт кафедры рыторыкі і методыкі 
мовы і літаратуры
4 верасня Васільеў Ігар Леанідавіч, дацэнт кафедры тэорыі функцыі
6 верасня Хлудзееў Іван Іванавіч, ст. нав. супр. НДЛ біяфізікі і біятэхналогіі
10 верасня Чаеўская Марына Канстанцінаўна, дацэнт кафедры гісторыі бела-
рускай мовы
13 верасня Аджаеў Уладзімір Барысавіч, заг. кафедры фізікі паўправаднікоў і 
нанаэлектронікі
14 верасня Карпенка Алена Міхайлаўна, прафесар кафедры міжнароднага 
маркетынгу
14 верасня Марціновіч рыгор рыгоравіч, прафесар кафедры біяфізікі
16 верасня Козак Кузьма Іванавіч, дацэнт кафедры крыніцазнаўства
17 верасня Глеба Тамара Іванаўна, дацэнт кафедры тэарэтычнай і 
інстытуцыянальнай эканомікі
18 верасня сідарэнка Ірына Мікалаеўна, дацэнт кафедры філасофіі і мета-
далогіі навукі
19 верасня саколік Анатоль Іосіфавіч, загадчык НДЛ фізіялогіі і біятэхналогіі 
раслін
25 верасня Дзесюкевіч Вольга Іванаўна, дацэнт кафедры стылістыкі і 
літаратурнага рэдагавання
27 верасня явід Валянцін Юльянавіч, стар. нав. супр. НДЛ высокаэнергетычнай 
імплантацыі і функцыянальнай дыягностыкі
28 верасня Бялько Віктар Іванавіч, заг. кафедры матэматычнага мадэлявання і 
кіравання
28 верасня Гардзей Аляксандр Мікалаевіч, дырэктар Рэспубліканскага 
інстытута кітаязнаўства імя Канфуцыя

Чыста зроблена

кадраў сярэдняга звяна тут адчу-
валі. «Імкнёмся прыцягваць мясцо-
вае насельніцтва, але гэта не так 
лёгка, бо зарплаты невысокія, а 
працы шмат, – наракае Алена Піва-
вар. – А вось да студэнтаў заўваг 
няма. Перажывалі, што едуць на 
ўборку і хлопцы, але, як выявілася, 
з гэтай працай усе спраўляюцца. 
Больш за тое, у першую змену мы 
нават адпускалі дзяцей па неаб-
ходнасці на сесію. На гэты час іх 
замянялі іншыя байцы атрада». 

Больш за ўсё адказнасці, як і за-
ведзена, ляжыць на камандзіру 
студатрада. Ён арганізуе працу, ён 
жа адказвае за магчымыя дэфек-
ты. Навучэнка юрыдычнага кале-
джа Алена Шубіна пераканана: 
атрад спрацуе на «выдатна». Хоць 
для яе самой, як і для многіх іншых, 
гэта першы сэрвісны досвед. Але 
дзяўчына сур’ёзна кажа, што непа-
пулярнай працы няма. Тым больш 
што БДУ падрыхтаваў для іх бонус 
у выглядзе першачарговага зася-
лення ў інтэрнаты. «Мы працуем да 
16.30, – кажа Алена, – за выклю-
чэннем афіцыянтаў у сталовых. У 
тых графік больш напружаны – з 
6.00 да 21.00. Хоць праз кожныя 
два дні ў іх ёсць магчымасць паў-
навартаснага двухдзённага адпа-
чынку». 

Студэнтку юрфака БДУ Паліну 
Авяр’янаву застаём у сталовай. І 
невыпадкова – бо зусім хутка абед. 
Убраная ва ўніформу дзяўчына на-
крывае на сталы: прыборы, кампот, 
хлеб… Для яе гэта таксама першы 
досвед у ролі афіцыянткі, хоць яна, 
мабыць, адна з нямногіх, хто на-
пэўна ўяўляў, з якім колам задач 
сутыкнецца ў лагеры. У такім жа 
сэрвісным атрадзе, толькі летась у 
Анапе, дзе дзяўчына была ў скла-
дзе педатрада, працавалі яе адна-
курснікі. 

«Хоць працаваць няпроста, мы 
спраўляемся, – усміхаецца яна. – 
Часам даводзіцца дапамагаць ку-
харам чысціць гародніну, калі яе 
вельмі шмат. Было і па 30 
кілаграмаў. А так разносім талеркі, 
сурвэткі, відэльцы і лыжкі. Працую 
ў двух залах сталовай. Калі ёсць 
нейкія звароты, напрыклад, разбілі 
шклянку, трэба штосьці памяняць, 
камусьці дапамагчы, – гэта мая за-
дача. Такі досвед для дзяўчыны 
нават патрэбны». 

Байцы сэрвіснага атрада ў 
«Брыганціне» не проста не марко-
цяцца, а знаходзяць час нацешыц-
ца сапраўдным летнім надвор’ем, 
бо побач возера і пляж. І хоць пра-
ца часам заканчваецца позна, яны 
разумеюць: усё залежыць толькі ад 
іх саміх. «Нам цалкам хапае часу і 
схадзіць на дыскатэку, і пакатацца 
на лодцы, катамаране, і пазага-
раць, і пасмажыць шашлык, – 
прызнаецца Паліна. – Можна ўзяць 
ровар і пракаціцца ў суседні насе-
лены пункт. Я гэты час успрымаю 
нават больш як адпачынак. Так, за 
два дні набегаешся – ногі баляць. 
А за наступныя два дні нават забы-
ваеш, што працавала». 

ДАВЕДКА  
Гэтым летам у БДУ працуе каля 

20 студатрадаў, у складзе якіх за-
нятыя амаль 400 чалавек. У за-
лежнасці ад кірунку працы, за ме-
сяц, па словах сакратара камітэта 
БРСМ БДУ Яўгена Харука, можна 
зарабіць ад 2 да 4 мільёнаў. Нека-
торыя працуюць па тры месяцы, 
часам змяняючы толькі профілі. 
Для некаторых сур’ёзным стыму-
лам у працы становіцца магчы-
масць атрымаць месца ў інтэрнаце. 

Вера АрТЭАГА,
«рэспубліка»

Фота Аляксандра СТАДУБА

Калі гаворка зойдзе пра 
студатрады, уяўленне 
ў першую чаргу малюе 
дзяцей, якія энергічна 
кладуць цэглу і цягнуць 
тачку з пяском. Чамусьці  
адразу думаеш пра 
будоўлю, хоць, як 
паказвае практыка, 
кірункаў, дзе могуць 
прыкласці свае сілы 
студэнты, нямала. 
Апроч будаўнічых, 
гэта педагагічныя, 
сельскагаспадарчыя, 
сэрвісныя атрады. 
Апошніх наогул вялікае 
мноства. Дзіва што! 
Паняцце сэрвісу 
ўсёабдымнае – ад 
рамонту тэхнікі да працы 
ў цэнтры рэабілітацыі. 
А прынамсі адзін 
студатрад БДУ 
наводзіў чысціню  
ў сАК «Брыганціна». 
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У БІБЛІЯТЭКУ
якая яна – сучасная ўніверсітэцкая бібліятэка?

Многія студэнты, паступаючы ў БДУ, нават не падазраюць, 
якія інфармацыйныя магчымасці дае ім вядучая ВНУ краіны 
праз Фундаментальную бібліятэку. Многія, рыхтуючыся да сту-
дэнцкага жыцця, наіўна думаюць, што ноўтбук і электронная 
кніга – іх галоўныя інтэлектуальныя памагатыя, забываючы пра 
тое, што класічная адукацыя заўсёды трымалася на ўсебаковым 
і глыбокім засваенні навуковага патэнцыялу, які найбольш 
поўна захоўваецца менавіта ў друкаваных дакументах.  Пра 
інтэлектуальны патэнцыял бібліятэкі распавядзе сухая, але 
вельмі важкая мова лічбаў. Сёння ўніверсітэцкая бібліятэка – гэ-
та каля 2 млн тамоў універсальнага фонду айчыннай і замежнай 
літаратуры; 8 абанементаў, 13 галіновых і спецыялізаваных чы-
тальных зал і 3 медыябібліятэкі. Шматлікія чытальныя залы 
арганізаваны па сістэме адкрытага доступу да фондаў, што на-
шмат спрашчае працэс пошуку неабходнай літаратуры. Штогод 
бібліятэка набывае звыш 50 тыс. асобнікаў новых выданняў, 
атрымлівае больш за 1000 найменняў айчынных і замежных пе-
рыядычных выданняў. Акрамя таго, бібліятэка валодае найбуй-
нейшым ва ўніверсітэцкай сетцы фондам рэдкіх і каштоўных 
выданняў, самая старая кніга датуецца 1580 годам. 

У дадатак да традыцыйных выданняў у бібліятэцы ёсць до-
ступ да паўнатэкставых і бібліяграфічных баз дадзеных з наву-
ковай і  навукова-папулярнай інфармацыяй. Да паслуг нашых 
чытачоў электронны каталог, кругласутачна даступны ў 
інтэрнэце, і электронная бібліятэка, якая вырашае пытанне 
забяспечанасці электроннымі копіямі падручнікаў (www.elib.
bsu.by). Усе чытальныя залы маюць кропкі Wi-Fi – бесправад-
нога доступу ў інтэрнэт. Акрамя таго, у чытальных залах уста-
лявана 130 камп’ютараў для самастойнай працы, ёсць разеткі 
для падлучэння ўласных ноўтбукаў. Свае навучальныя заданні 
і творчыя ідэі можна рэалізаваць з дапамогай 3D-прынтара. 
Амаль на ўсіх пунктах абслугоўвання  ёсць паслугі ксера-
капіравання, сканавання і перфапераплёту дакументаў. 
Бібліятэка актыўна ўдзельнічае ў сучасным руху па бясплатным 
абмене кнігамі – буккросінгу. Але і гэта не ўсё.

Сучасная ўніверсітэцкая бібліятэка – буйны сацыякультурны 
цэнтр. Нашы студэнты могуць не толькі вучыцца, але і разві-
ваць свае шматлікія таленты і захапленні. На базе бібліятэкі 
створаны кінаклуб «Фруза» і паэтычнае аб’яднанне «КЛУмБа», 
рэгулярна праводзяцца сустрэчы з пісьменнікамі і паэтамі, 
тэматычныя вечары, конкурсы і віктарыны.

Той, хто хоча вучыцца па-сапраўднаму, знойдзе ў біблія-
тэцы падтрымку ў высокапрафесійных супрацоўнікаў. 
Бібліятэка БДУ заўсёды чакае адданых чытачоў у сваіх утуль-
ных залах і на старонцы ў сацыяльнай сетцы «УКантакце» 
vk.com/fl_bsu. Давайце будзем супрацоўнічаць.

Па дадатковую інфармацыю можна звяртацца на 
сайт ФБ БДУ www.library.bsu.by ці па тэлефонах 
209-50-82 і 209-50-33.

Пярвічная прафсаюзная арганіза-
цыя студэнтаў – самае масавае гра-
мадскае аб'яднанне ва ўніверсітэце. 

Прафсаюзная арганізацыя – гэта юры-
дычна-прававая падтрымка; студэнцкае 
прадстаўніцтва ў перамовах з кіраў ніцт-
вам ВНУ па ўсіх пытаннях арганізацыі на-
вучальнай дзейнасці; бясплатная кан-
сультацыя па юрыдычных і сацыяльна-
прававых пытаннях; ахова працы і зда-
роўя; грамадскі кантроль умоў вучобы і 
побыту; арганізацыя харчавання і меды-
цынскага абслугоўвання; рашэнне жыл-

лёва-бытавых пытанняў; прафсаюзнае 
навучанне па ўсіх пытаннях арганізацыі 
адукацыйнага працэсу і забеспячэння 
правоў навучэнцаў; праца з асобнымі 
сацыяльнымі катэгорыямі навучэнцаў; 
арганізацыя адпачынку і аздараўлення; 
аказанне матэрыяльнай дапамогі і мно-
гае іншае.

Пярвічная прафсаюзная арганізацыя 
студэнтаў БДУ арганізуе мноства 
мерапрыемстваў, акцый, конкурсаў, су-
стрэч, круглых сталоў, семінараў, 
навучанняў, маніторынгаў, апытанняў, 

турніраў, матчаў, спаборніцтваў і спарт-
ландыі па розных відах спорту, рэалі зуе 
мноства праектаў. 

220030, г. Мінск, пр. незалежнасці, 4
тэл. 209 57 05, факс 209 51 25
(каб. 106 галоўнага корпуса БДУ)
e-mail: profkom@bsu.by
www.profkom.bsu.by
vk.com/profkom_studentov_bsu
twitter.com/profkombsu
instagram.com/profkombsu/ 
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.

Пярвічная арганізацыя ГА «БрсМ» з 
правамі рК БДУ

Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі БДУ 
аб’ядноўвае ініцыятыўных маладых людзей, 
якія могуць рэалізаваць свой патэнцыял і 
сфарміраваць у сабе лідарскія якасці. Мы 
ўмацоўваем традыцыі альма -матар і ладзім ме-
рапрыемствы, якія сталі візітоўкамі БРСМ БДУ: 
«Універсітэт – твой крок у будучыню», універ сі-
тэцкі турысцкі злёт, форум «Стань найлепшым», 
кубак першакурсніка і квэст-гонка FlashRace.

Запрашаем у наш дружны калектыў!

ГА «студэнцкі саюз БДУ» 
Студэнцкі саюз – гэта дружная каманда твор-

чых студэнтаў, якім не абыякава, што іх атачае 
і дзе яны вучацца. Мы супрацоўнічаем з мо-
ладзевымі арганізацыямі замежных ВНУ. На-
шы праекты: агляд -конкурс «Капуснік» (для 

СТАНЬ ЛІДАРАМ!

«КрЫЖАЧоК» – ансамбль танца, заслужаны аматарскі 
калектыў рБ

Заснаваны ў 1945 г. Рэпертуар – беларускія народныя танцы 
і танцы народаў свету (рускія, украінскія, польскія, яўрэйскія і 
іншыя). Уладальнік шматлікіх узнагарод розных фестываляў і 
конкурсаў Беларусі і замежжа. За час існавання калектыў 
прадстаўляў беларускую культуру больш чым у 50 краінах свету. 

«нЕрУШ» – фальк лорна -этнаграфічны ансамбль, заслу-
жаны аматарскі калектыў рБ

Заснаваны ў 1980 г. Збірае нацыянальную музыку, песні, абра-
ды і звычаі ў фальклорных экспедыцыях па Беларусі. За час 
існавання калектыў прадстаўляў беларускую культуру ў шматлікіх 
краінах.

нАроДнЫ АрКЕсТр нАроДнЫХ ІнсТрУМЕнТАЎ
Заснаваны ў 1946 г. У рэпертуары: пераклады класічнай 

музыкі, апрацоўкі беларускіх і рускіх народных песень, песні 
народаў свету, старажытныя рамансы, творы беларускіх 
кампазітараў. У 2011 г. аркестр стаў лаўрэатам IV Міжнароднага 
фестывалю -конкурсу LIBERTANGO імя А. П’яцолы. 

нАроДнАя сТУДЭнЦКАя ХАрАВАя КАПЭЛА
Калектыў заснаваны ў 1946 г.  У рэпертуары музыка розных 

перыядаў: старажытная беларуская, руская і заходняя музыка, 
музыка Сярэдніх вякоў, XIX стагоддзя і сучасная.

З 2006 г. капэла БДУ з’яўляецца адным з заснавальнікаў 
міжнароднага форуму студэнцкіх хароў «Папараць-  кветка БДУ». 

«нА БАЛКонЕ» – народны студэнцкі драматычны тэатр
Заснаваны ў 1946 г.  Накіраванасць – драматычныя спектаклі. 
З 2004 года – заснавальнік міжнароднага фестывалю 

студэнцкіх тэатраў «Тэатральны куфар». З 2006 г. – член 
Міжнароднай асацыяцыі ўніверсітэцкіх тэатраў AITU/IUTA. 

«нА ФІЛФАКУ» – народны студэнцкі музычны тэатр
Заснаваны ў 1997 г.  Накіраванасць – спектаклі з элементамі 

мюзіклаў, камедыі. 
З 2004 года – заснавальнік міжнароднага фестывалю 

студэнцкіх тэатраў «Тэатральны куфар». 

ШУКАЕМ ТАЛЕНТЫ
«ТУТЭйШАя ШЛяХТА» – народны фальклорны ансамбль
Створаны ў 1992 г. Накіраванасць  –  старажытныя беларускія 

народныя песні і танцы, калісьці папулярныя ў асяроддзі белару-
скай і польскай шляхты. За час існавання калектыў прадстаўляў 
беларускую культуру ў шматлікіх краінах.

ВАКАЛЬнАя сТУДЫя БДУ
Існуе з 2004 г. Накіраванасць – вывучэнне асноў эстраднага 

вакалу. Удзельнікі студыі неаднаразова станавіліся лаўрэатамі 
міжнародных і рэгіянальных конкурсаў. Найбольш выдатныя 
выпускнікі студыі – Вольга Палюшык, Ягор Ваўчок, Антон 
Мартынаў, Дзмітрый Нікановіч і іншыя. 

КЛУБ ІнТЭЛЕКТУАЛЬнЫХ ГУЛЬняЎ БДУ
Існуе з 1997 г. Мэта клуба – рэалізацыя інтэлектуальнага па-

тэнцыялу студэнтаў і супрацоўнікаў БДУ. Клуб удзельнічае ў 
гарадскіх, рэспубліканскіх і міжнародных інтэлектуальных гуль-
нях. З 2013 года клуб праводзіць Адкрытую інтэлектуальную лігу 
БДУ — чэмпіянаты па «Што? Дзе? Калі?», «Брэйн-рынгу» і «Сваёй 
гульні», куды ў якасці гасцей запрашаюцца найлепшыя студэнты 
іншых мінскіх ВНУ.

Творчая група «MiM-BSU» («МІМЫ БДУ»).
Заснавана ў 2012 годзе. Накіраванасць – вывучэнне  мастацтва 

пантамімы і танцавальнай імправізацыі. Мімы і аніматары творчай 
групы забаўляюць гасцей на розных мерапрыемствах універсітэта 
і горада Мінска (мінскі форум вулічных тэатраў, міжнародная ак-
цыя «Ноч музеяў», святкаванне Дня моладзі ў Віцебску на 
фестывалі «Славянскі базар», фестываль 3D-малюнкаў «Мінск 
будучыні», святкаванне Дня горада Мінска і інш.).

Акрамя таго, у БДУ дзейнічаюць народны хор народнай песні 
выкладчыкаў і супрацоўнікаў «роДнІЦА», мужчынскі вакальны гурт 
«ГАЛАнТ», дзіцячы ансамбль танца «ЛІТАрЫнКА», КВЗ БДУ і інш.

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

Таксама дадатковую інфармацыю пра мерапрыемствы і калек-
тывы ўпраўлення па справах культуры БДУ можна знайсці па 
адрасе http://vk.com/cultura_bgu.

Падчас навучання ў БДУ маладыя людзі вучацца быць 
сапраўднымі грамадзянамі краіны. Вялікую ролю ў гэтай 
справе адыгрываюць студэнцкія арганізацыі альма -матар, 
якія аб’яднаныя ў Студэнцкую асамблею БДУ.

першакурс нікаў), «Студэнцкі 
адукацыйны клуб «БРыЗ», 
«Студэнцкі баль», фотавела-
марафон, «Мая школа» (за-
нят кі з дзецьмі са школ і дзі-
цячых дамоў), «Міс і містар» факультэтаў 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. Старасты дапама-
гаюць вырашаць пытанні па вучобе, камунікуюць 
з дэканатам. Савет старастаў удзельнічае ў 
арганізацыі мноства мерапрыемстваў – ад 
агульных святаў да студэнцкіх канферэнцый, 
семінараў і практыкумаў.

Стань лідарам – стань старастам! 

студэнцкі савет па якасці адукацыі
ССЯА праводзіць штогадовае анкетаванне 

студэнтаў; уносіць прапановы па рэарганізацыі 
працы факультэцкіх бібліятэк; займаецца 
маніторынгам вынікаў экзаменацыйных сесій; 
вядзе працу па стварэнні электроннага каталога 
фондаў універсітэцкай бібліятэкі, інфарма-
цыйнай базы вучэбна-метадычнай літаратуры. 

Палепшы сам наша студэнцкае жыццё!

Звяртайцеся ва ўпраўленне выхаваўчай 
работы з моладдзю: пр. незалежнасці, 4, 
галоўны корпус, каб. 110, 112. 

Тэл. 209-55-59, 209-54-38, 209-50-59.

Пярвічная прафсаюзная арганізацыя 
студэнтаў БДУ

Папулярнасць сацыяльных сетак паста-
янна расце. Гэта і зразумела: лепшага мес-
ца для зносін, чым сацыяльныя сеткі, і не 
прыдумаеш! Там можна і абвясціць навіны, 
і пацешыцца, і дапамагчы адзін аднаму ў 
цяжкую хвіліну. 

БДУ разумее гэта і імкнецца быць бліжэйшым 
да сваіх студэнтаў, размаўляць з імі на адной 
мове. Менавіта таму наш універсітэт так шырока 
прадстаўлены ў сацыяльных сетках! 

БДУ прысутнічае ў некалькіх сацыяльных ме-
дыя: «УКантакце», Facebook, Twitter, Linkedin, 
Instagram, Youtube. Усе яны, зразумела, маюць 
свае асаблівасці, але іх аб’ядноўвае адно: 
імкненне стаць аператыўнымі інфармацый  -
нымі парталамі пра жыццё ўніверсітэта! Усе 
самыя свежыя навіны і падзеі, анонсы, адука-
цыйныя праграмы, а таксама аператыўнае кан-
сультаванне можна знайсці ў нашых сацыяльных 
сетках! 

Падпісвайцеся і станьце часткай віртуальнай 
прасторы БДУ! Падрабязнасці на www.bsu.by

БДУ  
ў сацсетках



Вы гатовыя да новых здзяйсненняў, 
пераадоленняў, цікавых і карысных спраў?

Так! 
Тады адкіньце сумневы і трывогі. Дзей-

нічайце! Звярніце ўвагу, як шмат магчы мас-

Поўнае ўяўленне пра спектр 
паслуг Псіхалагічнай службы 
БДУ вы можаце атрымаць, на-
ведаўшы штогадовую інтэрак-
тыўную выставу, якая аргані-
зуецца ў рамках фэсту практыч-
най 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 матэрыя-
лы. І гэта далёка не ўвесь пералік 
цікавых момантаў, дзеля якіх 
абавязкова варта наведаць на-
шу выставу.

Клубная дзейнасць Псіхала-
гічнай службы БДУ зарэка-
мендавала сябе як эфек-

тыўная форма развіцця псіха ла-
гічнай культуры студэнтаў. Якасць 
вашага жыцця, поспехі ў пра-
фесійнай дзейнасці, асабістае 
шчасце шмат у чым залежаць ад 
узроўню псіхалагічнай культуры.

Студэнцкі псіхалагічны клуб 
(СПК), арганізаваны на базе нашай 
службы, вось ужо 12 гадоў кары-
стаецца нязменнай папулярнасцю 
ў студэнтаў. Сюды імкнуцца тыя, 
хто выказвае цікавасць да 
псіхалогіі, жадае знайсці адна-
думцаў, атрымаць кансультацыю. 
Несумнеўнай вартасцю СПК 
з’яўляецца гнуткасць формаў і 
метадаў працы, што дазваляе 
ўдзельнікам клуба напаўняць яе 

Студэнцтва – выдатны, на-
сычаны 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 ба-
зе Псіхалагічнай службы БДУ бы-
ла створана творчая майстэрня. 

Мы працуем са студэнтамі і 
для студэнтаў:
	праводзім навучальныя се-

мі нары, трэнінгі, практычныя за-
няткі;
	арганізуем сацыяльныя 

акцыі і кансультацыі спецыялістаў;
	дапамагаем у распрацоўцы і 

напісанні сцэнарыяў трэнінгаў, 
практычных заняткаў і іншых 
праектаў;
	аказваем метадычную і 

практычную падтрымку ў падбо-
ры літаратуры, матэрыялаў і прак-
тычнага інструментарыю, у 
правядзенні заняткаў;
	суправаджаем студэнцкія 

праекты ў іх рэалізацыі. 
Мы часта працуем у камандзе. 

Напэўна, вы задавалі сабе пытан-
не: як стаць камандным гульцом? 
Знайсці адказ вы зможаце ў на-
шай творчай майстэрні. Мы веда-
ем, што ў аснове эфектыўнай ка-
манды ляжыць згуртаванасць, 
супрацоўніцтва, давер, узаема-
дапамога і выразнае разуменне 
мэт. Прайшоўшы курс навучання 
на трэнінгах адпаведнай скіра-

ванасці («Каманда ўтва рэн не», 
«Эфек тыў ная каманда», «Згурта-
ванасць» і інш.), кожны ўдзельнік 
зможа сфарміраваць у сабе 
пералічаныя якасці.

У майстэрні мы таксама 
праводзім заняткі, накіраваныя на 
развіццё асобасных якасцяў, не-
абходных у працы з аўдыторыяй. 
Усталяваць эмацыйны кантакт, 
прыцягнуць і ўтрымаць увагу, 
знайсці патрэбныя словы – неаб-
ходныя навыкі паспяховага ара-
тара. Навучанне на такіх занятках, 
як  «Прамоўніцкае мастацтва», 
«Як абудзіць слухача», «Асновы 
іміджу» – добрая магчымасць год-
на падрыхтавацца да працы са 
студэнцкімі групамі, раскрыць у 
сабе неабходныя якасці аратара, 
авалодаць прыёмамі самапрэзен-
тацыі. 

Творчая майстэрня Псіхала-
гічнай службы – гэта пляцоўка для 
навучання і падтрымкі студэнтаў у 
раскрыцці і рэалізацыі патэнцыя-
лу. Гэта месца для адважных 
эксперыментаў, дзе ў творчай ат-
масферы 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 пра-
цуем разам з ВАМІ!

Віншуем з новым  
навучальным годам!

цяў для гэтага дае наш універсітэт. І мы, Псі-
халагічная 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 ста-
лець і старэць, заставайцеся энергічнымі і 

актыўнымі. Маладосці шмат што скараецца, 
у маладосці шматлікае магчыма. Але час хут-
ка ляціць. Давайце памятаць, што жыццё ад-
бываецца тут і цяпер.

Працягваецца год, абвешчаны ў Беларусі 
годам моладзі. Так не будзьце ўбаку! Зрабіце 
свой значны ўнёсак у развіццё ўласнага па-
тэнцыялу, у рашэнне пытанняў сацыяльна-
эканамічных 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!!!

Псіхалагічная служба прапануе!

Прыходзьце!!! Будзе цікава, 
пазнавальна, займальна!!!

Больш падрабязную інфар-
мацыю можна атрымаць па тэле-
фонах: (017) 209 56 07; (017) 
259 70 61.

Шукайце нас на сайце BSU.BY 
ва ўкладцы СТУДЭНТАМ/Псі-
халагічная падтрымка і ў сетцы 
«УКантакце» vk.com/ps_bsu.

СТУДЭНЦКІ ПСІХАЛАГІЧНЫ КЛУБ 
Крэатыўна, пазітыўна, перспектыўна!!!

зместам у адпаведнасці са сваімі 
інтарэсамі і запатрабаваннямі.

Дзейнасць клуба прадугле-
джвае працу ў чатырох кірунках: 
відэасалон, навуковае відэа, гуль-
нятэка, пасяджэнні СПК.

На сеансах відэасалона 
ўдзельнікі могуць паглядзець і аб-
меркаваць напоўненыя глыбокім 
сэнсам фільмы. Наступны аналіз 
ключавых момантаў фільма дазва-
ляе кожнаму зрабіць карысныя вы-
сновы, знайсці адказы на хвалюю-
чыя пытанні. 

Для працы ў кірунку «навуко-
вае відэа» ў клубе сабраны самыя 
вядомыя псіхалагічныя, навуко ва-
папулярныя фільмы і відэа: 
«Псіхалогія хлусні», «Гульні розу-
му», «Забароны», «Тэорыя змовы» і 
інш. Сумесны прагляд і далейшая 

дыскусія даюць магчымасць 
удзельнікам у даступнай форме 
пазнаёміцца з самымі сучаснымі 
псіхалагічнымі тэорыямі, пашы-
рыць далягляд, палепшыць сама-
ацэнку. 

Гульнятэка мяркуе гульнявую 
форму зносін студэнтаў у 
псіхалагічных, настольных, роле-
вых гульнях. Дзейнічаючы ў рамках 
абраных роляў, мадэлюючы тую ці 
іншую сітуацыю, кожны атрымлівае 
магчымасць папрацаваць над 
сваімі слабымі бакамі і ўсвядоміць 
моцныя. Займальныя гульні («Рас-
смяшыць сфінкса», «Асацыяцыі», 
«Зразумей мяне», «Мафія» і інш.) 
абяцаюць удзельнікам нязмуша-
ныя зносіны, замацаванне ведаў і 
навыкаў у займальнай форме. 

На пасяджэннях СПК разгляда-
юцца актуальныя пытанні студэнц-
кага жыцця. Кожная сустрэча 
прысвечана пэўнай тэме, абранай 
студэнтамі: «Эфектыўная каму-
нікацыя», «Міжасобаснае ўзаема-
дзеянне», «Спосабы барацьбы са 
стрэсам» і інш. Пасяджэнні СПК – 
гэта свайго роду «псіхалагічная 
гасцёўня», куды можа прыйсці лю-
бы 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 
псі халагічнага клуба можна даве-
дацца па тэлефоне: (017)209 56 07.

Прыходзьце самі, прыходзьце з 
сябрамі!



ж і для навакольных. Не блытайце дасяг-
ненне большай дасканаласці з пер фек-
цыянізмам. Як той казаў, «найлепшае – во-
раг добрага».

Прапануем 
Праект «студэнцкі псіхалагічны клуб»
Тут у коле аднадумцаў вы зможаце 

паглыбіць свае веды ў галіне псіхалогіі, 
падзяліцца сваім меркаваннем і пачуць мер-
каванне іншых людзей па пытаннях, якія вас 
цікавяць. Праект «Студэнцкі псіхалагічны 
клуб» – гэта месца для тых, хто хоча наву-
чыцца разбірацца ў псіхалогіі чалавечых 
учынкаў, імкнецца атрымаць досвед паспя-
ховых зносін, адкрыты для самапазнання.

Праект «Школа ўсвядомленага 
бацькоўства»

На занятках нашы спецыялісты дапамо-
гуць вам прымерыць на сябе ролі адказных 
мужоў, жонак і бацькоў. Вы зможаце лепш 
усвядоміць сябе ў ролі будучых бацькоў, па-
іншаму зірнуць на ўзаемаадносіны з 
уласнымі бацькамі, сфарміраваць пазі тыў-
ныя ўстаноўкі на сям’ю. 

У артыкуле скарыстаны матэрыялы 
часопіса «Psychologies»

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 на-
раджаецца з адчування таго, што вы 
стварылі нешта новае, унікальнае. Для такой 
радасці ёсць шмат спосабаў: падарыць ус-
мешку, напісаць карціну, прыгатаваць смач-
ную 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 падтры-
маем вашы творчыя задумы і дапаможам 
вам упэўнена і эфектыўна прайсці шлях «ад 
задумы да рэалізацыі».

Праект «Фэст практычнай псіхалогіі»
Напісаць эсэ на прапанаваную тэму, за-

даць 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 гэ-
тым ваша крыніца радасці. Ваша радасць 
з’яўляецца праявай вашай нязменнай 
здольнасці дзейнічаць. Яна сведчыць пра 
змены да найлепшага, развіцця патэнцыя-
лу. Імкнучыся да радасці, вы жадаеце таго 

Псіхалагічная служба бДу

Скласці больш поўнае ўяў-
ленне пра асобасныя якасці, 
асаблівасці характару і тэмпе-
рамент, узровень інтэлекту?

Пры дапамозе цікавых 
тэстаў, апытальнікаў, праек-
тыўных 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 тэлефо-
нах: (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.

1. сёлета вы вырашылі запі-
сацца на акцёрскія курсы. Пер-
шая рэпетыцыя, вы нікога не 
ведаеце. як вы сябе паводзіце?
А. Вы размаўляеце з усімі.
Б. Вы спрабуеце адшукаць арыгі-
нальных 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 фа-
культэце. яна толькі што 
вызвалілася, але вы даведвае-
цеся, што яе атрымае ваш ся-
бар. Ваша рэакцыя?
А. Гэта шматкроць узмацняе ваша 
жаданне дасягнуць поспеху.
Б. Вы вырашаеце стварыць улас-
ную студэнцкую арганізацыю.
В. Вы віншуеце яго і шчыра за яго 
радуецеся.

3. Вы запрошаны на вечарынку, 
арганізаваную адным з вашых 
сяб роў. свята атрымалася, калі…
А. Вы танчылі ўсю ноч да поўнай 
знямогі.
Б. Вы змаглі абмеркаваць з прыя-
целем апошнія свецкія навіны.
В. У вас з’явілася нагода пафлір-
таваць з тым, хто вам даўно пада-
баецца.

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?
Радасць – гэта моцная і чыстая эмоцыя, да якой мы 

ўвесь час імкнёмся. Не сакрэт, што ў кожнага з нас мо-
гуць быць свае прычыны для радасці. Адны цешацца, 

калі зведваюць мноства адчуванняў, дасягаюць гранічнага 
напалу пачуццяў і паўнаты вопыту. Іншыя чэрпаюць радасць, 

ствараючы новае, усведамляючы, што дзеюць уласнае жыц-
цё. 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- 

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 ска-
заць пра ваша стаўленне да жыцця.

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 выка-
рыстоўваеце час, каб…
А. Спаць. Трэба ж калісьці адаспац-
ца!
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 прадчувае-
це?
А. Задавальненне ад святочнага 
стала. Нішто вас так не цешыць, як 
перспектыва выдатнай вячэры!
Б. Задавальненне рабіць падарункі 
сваімі рукамі.
В. Задавальненне дарыць пада-
рункі. І зусім не важна, што вы ат-
рымаеце 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 адкры-
ваць для сябе ўсё новае!
Б. Аддаяце належнае ўсім мясцо-
вым стравам і рамёслам.
В. Чытаеце ўсе даведнікі, якія тра-
пляюцца пад руку.

10. Жыццё ўдваіх не заўсёды 
бывае простым. Успомніце ва-
шу 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. Выхо-
дзячы 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.

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

Хочаце лепш даведацца сябе?

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

ПроФІЛЬ А
Ваша радасць не зводзіцца да адсутнасці 
пакуты. Наадварот: памяншэнне колькасці 
непрыем насцяў паслабіла б вашу здоль-
насць цешыцца. Актыўныя дзеянні, накі ра-
ваныя 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 шу-
каеце новыя адчуванні. 

Радасць дастаецца вам нялёгка: яна спа-
роджана 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 сту-

дэнцкага псіхалагічнага клуба
Тут вы знойдзеце месца для рэалізацыі 

сваіх імпульсаў, атрымаеце магчымасць 
прымерыць на сябе розныя ролі, паэксперы-
ментаваць у нязмушанай атмасферы. У рам-
ках 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 мэта-
пакладанню, крэатыўнасці, сацыяльнаму 

ВыНІКІ ТЭСТА
Палічыце колькасць літар А, Б і В. Найболь-
шая колькасць балаў дазваляе меркаваць 
пра тое, якая ваша галоўная філасофія 
радасці. 
Псіхалагічная служба БДУ прапануе праек-
ты, удзел у якіх дапаможа вам развівацца ў 
адпаведнасці з вашым тыпам радасці.


