
Л
Е ТАМ сту дэн там 

не трэ ба ду маць, 

як вы кон ваць 

скла да ныя пад лі кі ці 

раз бі рац ца ў фі ла со фіі 

Ге ге ля, ра біць бяс кон-

цыя, ня хай і ці ка выя, 

да сле да ван ні... Здаў 

усе эк за ме ны — гу ляй, 

як ве цер у чыс тым по-

лі. Асаб лі ва ка лі за слу-

жыў, ка лі ў тва ёй за лі-

коў цы доб рыя ад зна кі: 

на прык лад, кра су ец ца 

хоць бы ад на дзя сят ка. 

Ты з го на рам па зі ра еш 

на яе, хва ліш ся зна ё-

мым...

У сту дэн так Бе ла-

рус ка га дзяр жаў на га 

ўні вер сі тэ та ін фар ма-

ты кі і ра дыё элект ро-

ні кі Ка ры ны Мі ка луць, 

Ган ны Шанд ро хі, Але сі 

Па лу лех та кіх «пры га-

жунь» у за лі коў ках аж 

па пяць, за кож ную 

се сій ную дыс цып лі-

ну. І ні я ка га сак рэ ту 

тут ня ма: у атры ман ні 

дзяў ча та мі най вы шэй-

шых ад знак сваю ро лю 

ады гра лі ста ран насць, 

руп лі вая пра ца і ўпэў-

не насць у са бе.

Ад ра зу ж улі ла ся ў ву-

чо бу і да сяг ну ла пос пе ху 

пер ша курс ні ца ін жы нер-

на-эка на міч на га фа куль тэ-

та (спе цы яль насць «элект-

рон ны мар ке тынг») Ка ры-

на Мі ка луць.

— У БДУ ІР вы ра шы ла 

па сту паць даў но, ён заў-

сё ды мя не ва біў, — ка жа 

дзяў чы на. — Як вя до ма, 

ІT-спе цы яль нас ці  сён-

ня — ад ны з са мых за па-

тра ба ва ных і прэ стыж ных 

на рын ку пра цы. Ра зам з 

тым эка на міч ны склад нік 

так са ма даў но пры цяг ваў 

ува гу, та му вы бар зра бі ла 

на ка рысць ін жы нер на-эка-

на міч на га фа куль тэ та. Лі-

чу, што ў нас шмат пе ра ваг 

у па раў на нні з па доб ны мі 

спе цы яль нас ця мі ў ін шых 

ВНУ.

Ка ры не да вя ло ся зда-

ваць пад час зі мо вай се сіі 

та кія но выя для яе прад ме-

ты, як «вы шэй шая ма тэ ма-

ты ка», «асно вы эка но мі кі», 

«асно вы ал га рыт мі за цыі і 

пра гра ма ван ня» і «фі ла со-

фія».

— Да іс пы таў рых та ва ла-

ся, на ту раль на, не ў апош ні 

мо мант, — кан ста туе вы-

дат ні ца. — Спра ба ва ла 

не пра пус каць за ня ткі, 

асаб лі ва прак тыч ныя. 

Імк ну ла ся вы кон ваць усё, 

што па тра бу юць вы клад-

чы кі: ка лі яны ба чаць, 

што сту дэн ты ста ра юц ца, 

стаў лен не да іх змя ня ец-

ца. Так са ма да во лі шмат 

ча су пры свя ча ла са ма-

аду ка цыі.

І хоць, зда ец ца, ад каз-

най пер ша курс ні цы не 

бы ло пра што тур ба вац-

ца, усё ад но пе ра жы ва ла, 

а ў ноч пе рад не ка то ры мі 

эк за ме на мі на ват штось ці 

да вуч ва ла.

З лёг кас цю пе ра хо дзіць 

на чац вёр ты курс та го ж 

фа куль тэ та сту дэнт ка 

спе цы яль нас ці «эка но мі-

ка элект рон на га біз не су» 

Ган на Шанд ро ха. З са ма га 

па чат ку се мест ра яна ха це-

ла атры маць мак сі мум пры 

зда чы се сіі, упар та ву чы ла 

кож ны прад мет, та му бы ла 

ўпэў не на: усё атры ма ец ца. 

Маг чы ма, да па мог і даў ні 

ры ту ал — па клас ці канс-

пект пад па душ ку. А пе рад 

сном вы піць чай з мя тай, 

каб су па ко іц ца. Ця пер Ган-

на па ра лель на з ву чо-

бай пра цуе біз нес-ана-

лі ты кам у кампаніі. Там 

ёй вель мі па да ба ец ца 

ка лек тыў. Ці пой дзе 

ту ды пас ля ўні вер сі тэ-

та, дзяў чы на па куль не 

хо ча за гад ваць.

Але ся Па лу лех 

так са ма за кон чы ла 

трэ ці курс фа куль тэ та 

ін фар ма цый ных тэх на-

ло гій і кі ра ван ня (спе-

цы яль насць «пра мыс-

ло вая элект ро ні ка»). 

У БДУ ІР вы ра шы ла 

па сту паць пас ля 

Мінскага ра дыё тэх ніч-

на га ка ле джа, каб пра-

цяг нуць на ву чан не. Спа-

чат ку на ват і не ду ма ла, 

што атры мае «дзя сят кі», 

але, ка лі боль шая част ка 

прад ме таў бы ла зда дзе-

на, за ха це ла ся, каб усё 

бы ло ідэа льна. На са міх 

іс пы тах сту дэнт ка, хоць 

і манд ра жы ра ва ла, але і 

пад ба дзёр ва ла ас тат ніх, 

тых, хто ба яў ся і га ла сіў: 

«Я не здам».

Па-за за ня тка мі вы дат-

ні ца за хап ля ец ца ды зай-

нам ін тэр' ераў. Свае ве ды 

яна ска рыс тоў вае на прак-

ты цы, але па куль што толь кі 

до ма.

— Пла ную, як па він на вы-

гля даць па мяш кан не, які мі 

ма юць быць асвят лен не, рас-

ста ноў ка мэб лі, аздаб лен не 

сцен і сто ляў, — тлу ма чыць 

Але ся. — Мне па да ба ец ца, 

ка лі до ма ро біц ца пры га жэй.

...Ця пер дзяў ча ты ад па-

чы ва юць, ра ду юц ца яр ка му 

і не паў тор на му ле ту. За гэ ты 

час яны, без умоў на, на бя-

руц ца сіл, каб зноў зма гац ца 

і пе ра ма гаць. А «дзя сят кі» 

ста нуць для іх вы дат ным 

сты му лам на бу ду чы ню.

Юлія АДА МО ВІЧ.
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КА ГО ЧА КА ЮЦЬ 
РА БО ТА ДАЎ ЦЫ?

Пры ём бу дзе вес ці ся па 156 спе-

цы яль нас цях. Но вая спе цы яль-

насць «Лінг віс тыч нае за бес пя чэн-

не сур да ка му ні ка цыі» ад кры ец ца 

ў фі лі яле Мінск ага дзяр жаў на га 

лінг віс тыч на га ўні вер сі тэ та «Лінг-

ва гу ма ні тар ны ка ледж».

Акра мя та го, у шэ ра гу на ву чаль-

ных уста ноў ся рэд няй спе цы яль-

най аду ка цыі ад кры ва ец ца пад-

рых тоў ка па спе цы яль нас цях, на 

якія ад чу ва ец ца па вы ша ны по пыт 

з бо ку за каз чы каў кад раў. Ся род 

іх — «Пра гра ма ва ныя ма біль ныя 

сіс тэ мы», «Тэс ці ра ван не пра грам-

на га за бес пя чэн ня», «Сет кі тэ ле-

ка му ні ка цый», «Элект ро ні ка ме-

ха ніч ных транс парт ных срод каў», 

«Тэх ніч нае аб слу гоў ван не тэх на-

ла гіч на га аб ста ля ван ня і срод каў 

ро ба та тэх ні кі ў аў та ма ты за ва най 

вы твор час ці (па кі рун ках)», «Тэх ніч-

ная экс плуа та цыя аб ста ля ван ня», 

«Хі міч ная тэх на ло гія пе ра пра цоў кі 

драў ні ны», «Тэх на ло гія ма шы на бу-

да ван ня (па кі рун ках)» і ін шыя.

Па ін фар ма цыі Мі ніс тэр ства 

аду ка цыі, што год ка ле джы вы пус-

ка юць ка ля дзвюх ты сяч спе цы я-

ліс таў з про філь най ІТ-аду ка цы-

яй, але по пыт на кад ры з ся рэд няй 

спе цы яль най аду ка цы яй пра цяг-

вае рас ці...

ПА КОН КУР СЕ 
АТЭС ТА ТАЎ

Абі ту ры ен ты, якія па сту па юць 

ва ўста но вы ся рэд няй спе цы яль-

най аду ка цыі пас ля дзе вя ці кла-

саў на ўсе спе цы яль нас ці, акра мя 

тых, па якіх не аб ход на зда ваць 

ус туп ныя іс пы ты (твор чыя і спар-

тыў ныя), па він ны прай сці кон курс 

ся рэд ня га ба ла па свед чан ня аб 

агуль най ба за вай аду ка цыі.

Абі ту ры ен ты, якія па сту па юць 

на асно ве агуль най ся рэд няй аду-

ка цыі, зда юць два аба вяз ко выя 

ўступ ныя экзамены па ву чэб ных 

прад ме тах у фор ме цэнт ра лі за-

ва на га тэс ці ра ван ня. Пры па ступ-

лен ні на твор чыя спе цы яль нас ці 

і спе цы яль нас ці спор ту — ус туп-

ныя іс пы ты па мо ве (бе ла рус кай 

ці рус кай) у фор ме ЦТ і іс пы ты па 

спе цы яль нас ці.

У тым вы пад ку, ка лі ў па пя рэд ні 

год кон курс на ад но мес ца скла-

даў 1,5 ча ла ве ка і менш, за лі чэн не 

пра во дзіц ца па кон кур се ся рэд ня га 

ба ла да ку мен та аб аду ка цыі (без 

прад' яў лен ня сер ты фі ка таў ЦТ), 

а на твор чыя спе цы яль нас ці і спе-

цы яль нас ці спор ту — па кон кур се 

ся рэд ня га ба ла да ку мен та аб аду-

ка цыі і вы ні ку ўступ на га іс пы ту па 

спе цы яль нас ці. Але ў да ку мен це 

аб аду ка цыі ад зна ка па ву чэб ным 

прад ме це, які ад па вя дае про філь-

на му іс пы ту, па він на быць не ні-

жэй шай за 4 (ча ты ры) ба лы.

Ка лі абі ту ры ен ты па сту па юць 

для атры ман ня ся рэд няй спе цы-

яль най аду ка цыі ў ска ро ча ны тэр-

мін (на асно ве пра фе сій на-тэх ніч-

най), яны зда юць толь кі ўступ ны 

іс пыт па спе цы яль нас ці. У вы пад-

ку, ка лі ў па пя рэд ні год кон курс на 

ад но мес ца скла даў 1,5 ча ла ве ка 

і менш, за лі чэн не пра во дзіц ца па 

кон кур се ся рэд ня га ба ла да ку мен-

та аб аду ка цыі.

ГРА ФІК 
ПРЫ ЁМ НЫХ КА МІ СІЙ

Ус туп ная кам па нія ва ўста но-

вах ся рэд няй спе цы яль най аду-

ка цыі прой дзе з 20 лі пе ня да 

17 жніўня.

Пры ём да ку мен таў на асно-

ве агуль най ба за вай аду ка цыі за 

кошт срод каў бюд жэ ту і на плат-

най асно ве ад абі ту ры ен таў, якія 

бу дуць зда ваць ус туп ныя іс пы ты 

па спе цы яль нас ці, бу дзе вес ці-

ся з 20 лі пе ня да 3 жніў ня, на 

плат най асно ве — з 20 лі пе ня да 

14 жніў ня. Ус туп ныя іс пы ты прой-

дуць з 4 да 8 жніў ня, за лі чэн не 

на на ву чан не за кошт срод каў 

бюджэ ту — да 10 жніў ня, на плат-

най асно ве — да 16 жніў ня.

Пры ём да ку мен таў на асно ве 

агуль най ся рэд няй аду ка цыі (пра-

фе сій на-тэх ніч най з агуль най ся-

рэд няй аду ка цы яй) за кошт срод-

каў бюд жэ ту і на плат най асно ве 

ад абі ту ры ен таў, якія бу дуць зда-

ваць ус туп ныя іс пы ты па спе цы-

яль нас ці, прой дзе з 20 лі пе ня да 

9 жніў ня, на плат най асно ве — 

з 20 лі пе ня да 16 жніў ня.

Ус туп ныя іс пы ты ад бу дуц ца 

з 10 да 12 жніў ня, за лі чэн не на на-

ву чан не за кошт срод каў бюджэ-

ту — да 14 жніў ня, на плат най 

асно ве — да 17 жніў ня.

Для ўсіх пры ём ных ка мі сій 

уста ноў ле ны адзі ны рэ жым 

ра бо ты: яны бу дуць пра ца-

ваць з 9.00 да 18.00, у тым 

лі ку ў су бо ты (20, 27 лі пе ня, 

3 і 10 жніў ня). Бу дуць за дзей-

ні ча ны так са ма і ня дзе лі (4 і 

11 жніў ня) для пры ём ных ка-

мі сій тых на ву чаль ных уста-

ноў, у якіх у гэ ты дзень пра-

вод зяц ца ўступ ныя вы пра ба-

ван ні.

Ін фар ма цыя бу дзе аб наў ляц ца 

кож ны дзень не ра дзей за адзін 

раз на тры га дзі ны ра бо ты пры ём-

най ка мі сіі (у 12.00, 15.00 і 18.00). 

У апош ні дзень ін фар ма ван не абі-

ту ры ен таў аб хо дзе пры ёму да ку-

мен таў спы ня ец ца ў 15.00.

За лі чэн не тых, хто па сту пае ў 

ССНУ на бюд жэт ную фор му на ву-

чан ня на асно ве ба за вай аду ка цыі, 

ад бу дзец ца не паз ней за 10 жніў ня, 

а на плат ную фор му — да 16 жніў ня. 

Для абі ту ры ен таў, якія па сту па юць 

на асно ве агуль най ся рэд няй аду ка-

цыі, пры ём ная кам па нія за вер шыц-

ца для «бюд жэт ні каў» 14 жніў ня і 

17 жніў ня — для «плат ні каў».

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

СТАЦЬ АЙ ЦІШ НІ КАМ МОЖ НА 
І Ў КА ЛЕ ДЖЫ

Ба чыць мэ туБа чыць мэ ту

ВЫ КЛЮЧ НА НА «ВЫ ДАТ НА»,
або Ма гія ліч баў у за лі коў цы

20 лі пе ня ў кра і не рас па чы на ец ца пры ём ная кам па нія ва ўста-

но вах, якія рых ту юць спе цы я ліс таў з ся рэд няй спе цы яль най 

аду ка цы яй.

Сё ле та ў ёй бу дуць за дзей ні ча ны 110 ка ле джаў, у тым лі ку 9 — 

пры ват най фор мы ўлас нас ці, а так са ма 83 уста но вы аду ка цыі, 

якія рэа лі зу юць аду ка цый ныя пра гра мы ся рэд няй спе цы яль най 

аду ка цыі. План пры ёму гэ та га го да скла дае 40,4 ты ся чы ча ла век, 

з іх на бюд жэт най фор ме на ву чан ня — 25,4 ты ся чы.

Ган на Шанд ро ха.

Але ся Па лу лех.Ка ры на Мі ка луць.
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