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На Го мель шчы не 1 ве рас ня за пар ты ся дуць 17 262 пер ша-

клас нi кi. Гэ та на 650 дзя цей больш, чым ле тась.

У бя гу чым на ву чаль ным го дзе ўпер шы ню пра гу чыць зва нок 

у но вай шко ле ў мiк ра ра ё не № 21 Го ме ля. Уста но ва аду ка цыi 

раз лi ча на на 765 на ву чэн цаў. У бу дын ку раз мес цяц ца 33 кла сы 

трох па ра ле ляў.

У са мым вя лi кiм сель скiм на се ле ным пунк це Кар мян ска га ра ё-

на — аг ра га рад ку Лiц вi на вi чы — звыш 130 дзя цей зноў вер нуц ца 

ў сваю шко лу. Яе бу ды нак 1951 го да па бу до вы, якi ра ней зна хо-

дзiў ся ў ава рый ным ста не, пе ра жыў маш таб ную рэ кан струк цыю 

i сё ле та зноў ад крые свае дзве ры для вуч няў.

Мiж тым на Го мель шчы не за раз функ цы я нуе 1171 уста но ва 

аду ка цыi. Пры ём ку школ, лi цэ яў i гiм на зiй у Го мель скай воб лас цi 

пла ну ец ца за вяр шыць да 20 жнiў ня, ад зна чы лi ў Га лоў ным упраў-

лен нi аду ка цыi Го мель ска га абл вы кан ка ма.

У рэ гi ё не на пад рых тоў ку кла саў, iн жы нер ных се так, хар ча-

б ло каў i пры лег лай тэ ры то рыi пра ду гле джа на амаль 22 мiль ё ны 

руб лёў бюд жэт ных срод каў. Асноў ная iх част ка на кi ра ва на на ра-

монт уста ноў аду ка цыi. Так са ма вы дат ка ва ны гро шы на на быц цё 

кам п'ю та раў i лiч ба ва га ву чэб на га аб ста ля ван ня.

На аб наў лен не ста ло вых i бу фе таў ва ўста но вах аду ка цыi 

Го мель скай воб лас цi на кi ра ва на звыш 480 ты сяч руб лёў: гэ-

та бюд жэт ныя, па за бюд жэт ныя срод кi i спон сар ская да па мо га. 

Знач ная част ка гэ тай су мы пай шла на за куп ку тэх на ла гiч на га i 

ха ла дзiль на га аб ста ля ван ня для хар чаб ло каў, да да лi ў Га лоў ным 

упраў лен нi аду ка цыi Го мель ска га абл вы кан ка ма.

Сё ле та для пад во зу дзя цей на за ня ткi бу дзе на бы та 15 адзi-

нак транс пар ту, у тым лi ку дзве — спе цы яль на га пры зна чэн ня з 

пад' ём нi ка мi для дзя цей-iн ва лi даў. За раз на бы та 12 аў то бу саў, 

яшчэ па трох пра вод зяц ца пра цэ ду ры за куп кi. На гэ тыя мэ ты з 

бюд жэ ту Го мель скай воб лас цi вы дзе ле на 1,46 мільёна руб лёў, 

а так са ма суб вен цыi, што на кi роў ва юц ца на пе ра адо лен не на-

ступ стваў ка та стро фы на Чар но быль скай АЭС.

У сваю чар гу су пра цоў нi кi ДАI УУС Го мель ска га абл вы кан-

ка ма пе рад па чат кам но ва га на ву чаль на га го да аб сле да ва лi 

ву лiч на-да рож ную сет ку ка ля ўста ноў аду ка цыi, каб удас ка на лiць 

да рож ныя ўмо вы на шля ху дзя цей у шко лы.

Ва ўсiх уста но вах аду ка цыi, што раз ме шча ны ў зо нах рэ ага-

ван ня пад раз дзя лен няў ахо вы аб лас но га ўпраў лен ня Дэ пар-

т амен та ахо вы МУС, уста ноў ле ны руч ныя сiс тэ мы тры вож най 

сiг на лi за цыi. Акра мя та го, па этап на ўста лёў ва юц ца сiс тэ мы вi-

дэа на зi ран ня.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА.

Ся рэд нi кон курс па БДУ на 

дзён ную плат ную фор му склаў 

1,2 ча ла ве ка на мес ца (у 2019 го-

дзе — 1,4). На пер шы курс за лi-

ча на 1856 абi ту ры ен таў. Ся род 

iх — 1841 на поў ны тэр мiн на ву-

чан ня i 15 — на ска ро ча ны.

Ся род за лi ча ных 189 скон чы лi з 

ад зна кай ся рэд нюю шко лу або ся-

рэд нiя спе цы яль ныя на ву чаль ныя 

ўста но вы, што скла дае 9,7 % ад 

агуль най коль кас цi за лi ча ных (у 2019 

го дзе ад па вед на 180 i 9,3 %). Вы пуск-

нi кi лi цэ яў i гiм на зiй скла да юць 45,6 % 

ад агуль най коль кас цi (у 2019 го дзе 

46,6 %). Абi ту ры ен ты, за лi ча ныя па 

агуль ным кон кур се па вы нi ках ЦТ, 

якiя ма юць больш за 300 ба лаў, скла-

да юць 43 % (у 2019 го дзе — 44,7 %).

Па ха дай нiц тве спар тыў ных фе-

дэ ра цый i са юзаў у ад па вед нас цi з 

п. 33 Пра вi лаў пры ёму на плат ную 

фор му за лi ча ны да дат ко ва 39 абi-

ту ры ен таў.

Са мыя вы со кiя пра хад ныя ба лы 

на пры ро да знаў чых спе цы яль нас цях 

бы лi за фiк са ва ныя на «хi мii ле ка вых 

злу чэн няў» — 315 (у 2019 го дзе — 

323), «iн фар ма ты цы» — 313 (у 2019 

го дзе — 307), «кам п'ю тар най ма тэ-

ма ты цы i сiс тэм ным ана лi зе» — 306 

(у 2019 го дзе — 283), «кам п'ю тар най 

бяс пе цы» — 304 (у 2019 го дзе — 274), 

«пры клад ной iн фар ма ты цы» — 301 

(у 2019 го дзе — 281) i «бiя хi мii» — 

296 (у 2019 го дзе — 287).

Ся род са цы яль на-эка на мiч ных i 

гу ма нi тар ных са мыя вы со кiя ба лы 

скла лi ся на на ступ ных спе цы яль-

нас цях: «мiж на род нае пра ва» — 333 

(у 2019 го дзе — 307), «мiж на род ныя 

ад но сi ны» — 324 (у 2019 го дзе — 

325), «лiнг вак ра i наз наў ства» — 

312 (у 2019 го дзе — 291), «су свет-

ная эка но мi ка» — 300 (у 2019 го-

дзе — 294), «пра ва знаў ства» — 

296 (у 2019 го дзе — 310), «iн-

фар ма цыя i ка му нi ка цыя» — 301 

(у 2019 го дзе — 305).

На за воч ную плат ную фор му за-

лi ча ны 680 абi ту ры ен таў. Ся рэд нi 

кон курс склаў 1,3 ча ла ве ка на мес-

ца. Ся род за лi ча ных 463 ча ла ве кi 

па сту пi лi на поў ны тэр мiн на ву чан ня 

i 217 — на ска ро ча ны.

Па ха дай нiц тве спар тыў ных фе-

дэ ра цый i са юзаў у ад па вед нас цi з 

п. 33 Пра вi лаў пры ёму на плат ную 

фор му за лi ча ны да дат ко ва 4 абi ту-

ры ен ты.

Са мыя вы со кiя пра хад ныя ба лы 

скла лi ся на «пра ва знаў стве» — 257 

(у 2019 го дзе — 257), «ма тэ ма ты цы i 

iн фар ма цый ных тэх на ло гi ях» — 269 

(у 2019 го дзе — 227).

На за воч ную плат ную фор му для 

атры ман ня дру гой вы шэй шай аду-

ка цыi (ска ро ча ны тэр мiн на ву чан ня) 

за лi ча ны 132 абi ту ры ен ты.

На вя чэр нюю фор му на ву чан ня 

для атры ман ня дру гой вы шэй шай 

аду ка цыi (ска ро ча ны тэр мiн) за лi-

ча ны 30 абi ту ры ен таў на спе цы яль-

насць «бiз нес-ад мi нiст ра ван не». 

Пры ём на гэ тую фор му вя дзец ца ў 

БДУ дру гi год за пар.

У Бе ла рус кi дзяр жаў ны ўнi вер сi-

тэт iн фар ма ты кi i ра дыё элект ро нi кi 

на дзён ную плат ную фор му атры-

ман ня аду ка цыi за лi чы лi 1248 сту-

дэн таў (на тэх нi ка-тэх на ла гiч ным 

про фi лi бу дуць ву чыц ца 1025 ча ла-

век i 223 — на эка на мiч ным).

Мак сi маль ны пра хад ны бал — 

310 — склаў ся на спе цы яль нас цi 

«пра грам нае за бес пя чэн не iн фар-

ма цый ных тэх на ло гiй» (фа куль тэт 

кам п'ю тар ных сiс тэм i се так). На 

эка на мiч ным про фi лi так са ма па-

рог вы со кi: 297 ба лаў на «элект-

рон ным мар ке тын гу» (iн жы нер-

на-эка на мiч ны фа куль тэт) i 253 

ба лы на «эка но мi цы элект рон на га 

бiз не су» (iн жы нер на-эка на мiч ны 

фа куль тэт). Мi нi маль ны бал (128) 

склаў ся на спе цы яль нас цi «iн фа-

ка му нi ка цый ныя сiс тэ мы (стан дар-

ты за цыя, сер ты фi ка цыя i кант роль 

па ра мет раў)» на фа куль тэ це iн фа-

ка му нi ка цый.

На за воч най фор ме атры ман ня 

аду ка цыi за кошт улас ных срод каў 

бу дуць ву чыц ца 60 сту дэн таў. На 

дыс тан цый ную плат ную фор му за-

лi чы лi 150 ча ла век.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

У но вым на ву чаль ным го дзе ў 

Бе ла ру сi бу дуць функ цы я на-

ваць  2952 уста но вы да школь-

най аду ка цыi. Пра гэ та пад час 

круг ла га ста ла ў прэс-цэнт ры 

Бел ТА па ве да мi ла на мес нiк 

на чаль нi ка га лоў на га ўпраў-

лен ня агуль най ся рэд няй, да-

школь най i спе цы яль най аду-

ка цыi — на чаль нiк упраў лен-

ня да школь най аду ка цыi Мi-

нiс тэр ства аду ка цыi Аль бi на 

ДА ВI ДО ВIЧ.

«Па вод ле апе ра тыў най iн фар-

ма цыi, у 2020/2021 на ву чаль ным 

го дзе бу дуць функ цы я на ваць 2952 

уста но вы да школь най аду ка цыi 

(у 2019-м — 2940). Пла ну ец ца, што 

да школь ныя ўста но вы бу дуць на-

вед ваць 435,5 ты ся чы вы ха ван-

цаў (у 2019-м iх бы ло 436,6 ты ся-

чы)», — пра iн фар ма ва ла Аль бi на 

Да вi до вiч.

Па вод ле яе слоў, за пер шае 

паў год дзе ў Бе ла ру сi ўве дзе на 

12 но вых уста ноў да школь най 

аду ка цыi. Шмат ро бiц ца для за-

бес пя чэн ня да ступ нас цi да школь-

най аду ка цыi. «Па чы на ю чы з 2015 

го да ў кра i не рэа лi зу ец ца ад па вед-

ны план ме ра пры ем стваў, за цвер-

джа ны ўра дам. За гэ ты пе ры яд па-

бу да ва на 73 уста но вы да школь най 

аду ка цыi. Уво гу ле пла нам пра ду-

гле джа на бу даў нiц тва 79 уста ноў 

да школь най аду ка цыi. Гэ та зна-

чыць, нам фак тыч на за ста ло ся 

па бу да ваць шэсць, та му план мы 

дак лад на па вiн ны вы ка наць», — 

ад зна чы ла на мес нiк на чаль нi ка 

ўпраў лен ня.

За кошт роз ных ме ра пры ем-

стваў пла на — бу даў нiц тва ўста ноў 

да школь най аду ка цыi, ад крыц ця 

груп ка рот ка ча со ва га зна хо джан-

ня i дзi ця чых сад коў на пер шых 

па вер хах у жы лых бу дын ках — 

да дат ко ва ўда ло ся ства рыць ка ля 

45 ты сяч мес цаў для дзя цей ран ня-

га i да школь на га ўзрос ту. Дзя ку ю-

чы гэ та му за апош нiя пяць га доў па-

каз чык ахо пу ўста но ва мi да школь-

най аду ка цыi дзя цей ва ўзрос це ад 

ад на го го да да шас цi га доў па вя лi-

чыў ся на 10,1 % i скла дае 83,6 %. 

Ва ўзрос та вай ка тэ го рыi ад трох 

да шас цi га доў пры рост склаў 

3,6 %, i на ця пе раш нi мо мант ахоп 

да школь най аду ка цы яй гэ тай ка-

тэ го рыi скла дае 98,3 %.

Па сло вах Аль бi ны Да вi до вiч, 

вы ха ван цаў дзi ця чых сад коў збi-

ра юц ца на ву чаць ас но вам эка на-

мiч най куль ту ры. Да па чат ку на ву-

чаль на га го да вы да дзе ны аб ноў ле-

ны ву чэб на-ме та дыч ны комп лекс 

«Мае пер шыя ўро кi» для ўста ноў 

да школь най аду ка цыi. Ён ары ен та-

ва ны на ўзрос та вую гру пу дзя цей 

ста рэй ша га да школь на га ўзрос-

ту i ўклю чае ў ся бе тры склад нi кi: 

ву чэб на-ме та дыч ныя да па мож нi кi 

для пе да га гiч ных ра бот нi каў, на ву-

чаль ныя да па мож нi кi для дзя цей 

ста рэй ша га да школь на га ўзрос ту i 

ву чэб на-на гляд ныя да па мож нi кi.

«Струк ту ра моц на не змя нi ла ся, 

але шэ раг аду ка цый ных кам па не н-

таў упер шы ню з'я вi ўся ў пра гра ме. 

У пры ват нас цi, гэ та аду ка цый ны 

кам па нент, якi звя за ны з фар мi ра-

ван нем эка на мiч най куль ту ры дзя-

цей да школь на га ўзрос ту. Знач ныя 

зме ны зве да ла аду ка цый ная воб-

ласць «Дзi ця i гра мад ства» з улi-

кам су час ных рэа лiй. Аду ка цый ная 

воб ласць «Мас тац тва» ця пер прад-

стаў ле на му зыч ным, вы яў лен чым 

мас тац твам, мас тац кай лi та ра -

ту рай. Уз моц не ны кам па не нты, 

якiя звя за ны з iн ды вi ду а лi за цы яй 

аду ка цый на га пра цэ су — гэ та за-

меж ныя мо вы (анг лiй ская, ня мец-

кая, фран цуз ская), дзi ця чы фiт нес, 

ха рэа гра фiя», — да да ла на мес нiк 

на чаль нi ка ўпраў лен ня.

Аль бi на Да вi до вiч на га да ла, што 

ў 2019 го дзе за цвер джа ны аб ноў ле-

ная ву чэб ная пра гра ма да школь най 

аду ка цыi, но вы аду ка цый ны стан-

дарт i но вы ты па вы ву чэб ны план. 

Як след ства, ад бы ло ся аб наў лен не 

ву чэб на-ме та дыч на га комп лек су. 

Па ра лель на пра во дзiц ца ра бо та па 

па вы шэн нi ква лi фi ка цыi пе да га гiч-

ных ра бот нi каў.

Га лоў ны спе цы я лiст ад дзе ла 

да школь най, агуль най ся рэд няй 

i спе цы яль най аду ка цыi ка мi тэ-

та па аду ка цыi Мiн гар вы кан ка ма 

Але на МА КА РЭ ВIЧ па ве да мi ла, 

што ў ста лi цы да кан ца го да бу-

дуць уве дзе ны ча ты ры дзi ця чыя 

сад кi:

«Мiнск пра цуе над за бес пя-

чэн нем да ступ нас цi ўста ноў да-

школь най аду ка цыi. Сё ле та пла-

ну ец ца ўвод у экс плу а та цыю ся мi 

ўста ноў да школь най аду ка цыi на 

1 ты ся чу 600 мес цаў. Тры з iх ужо 

ўве дзе ныя, да дат ко ва ство ра на 

650 мес цаў для дзя цей ран ня га 

i да школь на га ўзрос ту. Да па чат-

ку на ву чаль на га го да пла ну ем 

увес цi ў экс плу а та цыю яшчэ ад-

ну да школь ную ўста но ву i тры — 

да кан ца го да ў за леж нас цi ад сту-

пе нi iх га тоў нас цi», — рас ка за ла 

Але на Ма ка рэ вiч.

Па вод ле яе слоў, на пра ця-

гу пя цi га доў у Мiн ску па вя лiч-

ва ец ца коль касць вы ха ван цаў 

уста ноў да школь най аду ка цыi. 

Ка лi ў 2016/2017 на ву чаль ным 

го дзе дзi ця чыя са ды на вед ва лi 

96 ты сяч дзя цей, то ў мi ну лым — 

101,8 ты ся чы. За апош нiя пяць 

га доў уз рос i пра цэнт ахо пу дзя-

цей да школь най аду ка цы яй ад ад-

на го да шас цi га доў. У мi ну лым 

на ву чаль ным го дзе ён да ся гаў 

96,3 % — гэ та са мы вы со кi па каз-

чык з усiх рэ гi ё наў.

Па ра лель на iдзе раз вiц цё груп 

з бе ла рус кай мо вай на ву чан ня. 

«У мi ну лым на ву чаль ным го дзе 

знач на ўзрас ла коль касць та кiх 

груп. Ка лi ў 2018/2019 на ву чаль ным 

го дзе iх бы ло 144, то ў мi ну лым — 

182. Гэ тыя гру пы ад кры ва юц ца па 

за пы це баць коў. На сён няш нi мо мант 

мы за да валь ня ем усе за пы ты», — 

за пэў нi ла га лоў ны спе цы я лiст.

Доб ра раз вi та так са ма сет ка 

груп ка рот ка ча со ва га зна хо джан-

ня дзя цей. «Да школь ная аду ка-

цыя не з'яў ля ец ца аба вяз ко вай, 

але мно гiя баць кi жа да юць, каб 

iх дзi ця на вед ва ла дзi ця чы ка-

лек тыў. Та му мы так са ма iдзём 

па раз вiц цi гэ та га кi рун ку. Ле-

тась у нас функ цы я на ва ла 439 

та кiх груп, якiя на вед ва лi 5115 

вы ха ван цаў, — да да ла Але на 

Ма ка рэ вiч. — Знач ная ра бо та 

пра во дзiц ца па ўма ца ван нi i за-

ха ван нi зда роўя дзя цей, i яна дае 

свае вы нi кi. Пра гэ та свед чаць 

лiч бы — коль касць дзён, пра пу-

шча ных ад ным дзi цем па хва ро-

бе. У 2019 го дзе ў Мiн ску гэ ты 

па каз чык склаў 3,9 дня».

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

У ча кан нi 
пер ша га зван ка

Абi ту ры ент–2020Абi ту ры ент–2020

ПРА ХАД НЫЯ БА ЛЫ АКА ЗА ЛI СЯ 
НА ШМАТ НI ЖЭЙ ШЫЯ

У БДУ i БДУ IР пад вя лi вы нi кi за лi чэн ня 
на плат ную фор му на ву чан ня

Са цы яль ны ра курсСа цы яль ны ра курс

ДА ШКОЛЬ НI КАЎ БУ ДУЦЬ ВУ ЧЫЦЬ
ас но вам эка на мiч най куль ту ры
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