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У бя гу чым на ву чаль ным го дзе 

Мі ніс тэр ства аду ка цыі ўпер шы ню 

пра вя дзе рэс пуб лі кан скую школь-

ную алім пі я ду па фі зіч най куль ту-

ры і спор це.

Як рас ка за ла жур на ліс там кан суль-

тант Га лоў на га ўпраў лен ня агуль най 

ся рэд няй, да школь най і спе цы яль най 

аду ка цыі Мі ніс тэр ства аду ка цыі Ан жэ-

ла КУ ДА Я РА ВА, да 2015 го да алім пі я ды 

ся род школь ні каў пра во дзі лі ся па 16 ву-

чэб ных прад ме тах, а з 2015-га ў пе ра лі ку 

алім пі яд ных дыс цып лін з'я ві ла ся кі тай-

ская мо ва.

Рэс пуб лі кан скі алім пі яд ны рух — гэ-

та ўні каль ны пра ект, у якім за дзей ні ча на 

больш як паў міль ё на на ву чэн цаў і сот ні 

на стаў ні каў. На пер шым і дру гім эта пах 

(школь ным і ра ён ным) вуч ням да ец ца 

маг чы масць вы сту паць па не каль кіх ву-

чэб ных прад ме тах. Але на трэ цім (аб лас-

ным, мін скім га рад скім) і рэс пуб лі кан скім 

эта пах на ву чэ нец па ві нен вы браць адзін 

ву чэб ны прад мет.

— Што год для аб лас но га і рэс пуб лі-

кан ска га эта паў фар мі ру ец ца склад рас-

пра цоў шчы каў алім пі яд ных за дан няў. 

Гэ тыя за дан ні ў адзін і той жа дзень да-

вод зяц ца да ўсіх рэ гі ё наў кра і ны і Мін ска. 

Так са ма што год за цвяр джа ец ца склад 

жу ры за ключ на га эта пу алім пі я ды, ку ды 

ўва хо дзяць вы клад чы кі ўста ноў вы шэй-

шай аду ка цыі з усіх рэ гі ё наў, най леп шыя 

пе да го гі па кож ным прад ме це і ме та дыс-

ты ін сты ту таў раз віц ця аду ка цыі, — па-

ве да мі ла Ан жэ ла Ку да я ра ва. — Акра мя 

ка манд з аб лас цей і Мін ска, у за ключ ным 

эта пе асоб на пры мае ўдзел ка ман да лі-

цэя БДУ.

У па пя рэд нім на ву чаль ным го дзе на 

пер шым, школь ным, эта пе алім пі я ды ўзя-

лі ўдзел ка ля 600 ты сяч на ву чэн цаў, а на 

за ключ ным — паў та ры ты ся чы ча ла век 

з усіх рэ гі ё наў кра і ны.

«Рэс пуб лі кан скія школь ныя алім пі я-

ды — гэ та ас но ва пі ра мі ды па вы яў лен ні 

і ра бо це з адо ра ны мі на ву чэн ца мі, а яе 

вяр шы ня — удзел на шых школь ні каў у 

між на род ных школь ных алім пі я дах, — 

пад крэс лі вае спе цы я ліст мі ніс тэр ства. — 

На прык лад, сё ле та за мя жой го нар на-

шай сіс тэ мы аду ка цыі ад стой ва лі 58 на ву-

чэн цаў і 50 з іх вяр ну лі ся з уз на га ро да мі. 

Скар бон ку бе ла рус кай шко лы па поў ні лі 

5 за ла тых, 19 ся рэб ра ных і 26 брон за вых 

ме да лёў.

На не ка то рых між на род ных алім пі я дах 

для школь ні каў, як, на прык лад, на алім-

пі я дзе па геа гра фіі, ра бо чай мо вай з'яў-

ля ец ца анг лій ская, та му толь кі ве дан ня 

геа гра фіі для па пад ан ня ў збор ную аказ-

ва ец ца не да стат ко ва. Ад бор на алім пі я ду 

вя дзец ца з улі кам сва бод на га ва ло дан ня 

анг лій скай мо вай.

Між на род ная геа гра фіч ная алім пі я да 

(іGeo) пра во дзіц ца пад па тра на там Між на-

род на га геа гра фіч на га са ю за па чы на ю чы з 

1996 го да. Пер ша па чат ко ва спа бор ніц твы 

ар га ні зоў ва лі ся раз на два га ды, а з 2012-га 

ла дзяц ца што год. Іх пра гра ма ўклю чае 

тры асноў ныя эта пы: тэ а рэ тыч ны, па ля вы 

і муль ты ме дый ны. На ву чэн цы аб сле ду юць 

мяс цо васць, ана лі зу юць ма тэ ры я лы пра ве-

дзе ных па ля вых на зі ран няў і ста тыс тыч ныя 

звест кі, ду ма юць над тэ а рэ тыч ны мі і пры-

клад ны мі пы тан ня мі і за да ча мі.

XV Між на род ная геа гра фіч ная алім пі я-

да пра хо дзі ла сё ле та ў Кве бе ку (Ка на да) 

з удзе лам школь ні каў з 43 кра ін све ту. На 

прэ стыж ным між на род ным пер шын стве 

бе ла рус кая ка ман да за ва я ва ла тры ся-

рэб ра ныя ўзна га ро ды.

Бе ла рус кі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт адзі ны з ай чын ных ВНУ 

ўстой лі ва ўва хо дзіць у рэй тынг Tіmes Hіgher Educatіon (THE). 

Па вод ле апош няй ре дак цыі ТНЕ, БДУ зна хо дзіц ца ў гру пе 

1001+. А ўся го ў рэй тынг тра пі лі 1258 най леп шых уні вер сі-

тэ таў све ту.

THE — адзін з най больш аў та ры тэт ных і прэ стыж ных рэй тын гаў, 

які ран жы руе толь кі «най вы шэй шую лі гу» — ка ля 3 % усіх уні вер сі-

тэ таў све ту, апра цоў ва ю чы ін фар ма цыю па кож най ВНУ ўруч ную. 

Рэй тынг ТНЕ рых ту ец ца вя до мым бры тан скім ча со пі сам Tіmes 

Hіgher Educatіon, які спе цы я лі зу ец ца на пы тан нях сфе ры вы шэй-

шай аду ка цыі. Для ран жы ра ван ня ўні вер сі тэ таў пры мя ня юц ца пяць 

груп кры тэ ры яў: на ву ко выя да сле да ван ні (30 %), час та та цы та ван ня 

(30 %), аду ка цый ная дзей насць (30 %), між на род нае су пра цоў ніц-

тва (7,5 %) і да хо ды ад улас най вы твор час ці (2,5 %). Як ві даць, у 

фор му ле рэй тын га асноў ную ва гу ма юць ін ды ка та ры, за сна ва ныя 

на ана лі зе пуб лі ка цый най і да след чай дзей нас ці ВНУ. Не аб ход-

ная ўмо ва для ўклю чэн ня ўні вер сі тэ та ў рэй тынг — пуб лі ка цыя за 

апош нія пяць га доў су пра цоў ні ка мі ВНУ больш як ты ся чы на ву ко вых 

ра бот, якія ін дэк су юц ца ба зай да ных Scopus.

Кан ку рэн цыя па між уні вер сі тэ та мі рас це: сё ле та рэй тынг аха піў 

1258 ВНУ, а ў 2015 го дзе іх бы ло 800. Са мую вя лі кую ды на мі ку 

дэ ман стру юць кра і ны Азіі і Паў ноч най Аме ры кі, дзе ака дэ міч ныя 

ўні вер сі тэ ты ў су пра цоў ніц тве з су свет ны мі кар па ра цы я мі ўяў ля-

юць са бой ма гут ныя на ву ко выя цэнт ры. У шэ ра гу кра ін на раз віц-

цё на ву ко вых да сле да ван няў ва ўні вер сі тэ тах дзяр жа ва вы дзя ляе 

да дат ко вае фі нан са ван не і сты му люе пуб лі ка цый ную ак тыў насць 

кож на га аў та ра.

Пры коль кас ным па ве лі чэн ні ран жы ра ва ных ВНУ і жорст кіх умо-

вах ад бо ру БДУ ста біль на ўва хо дзіць у рэй тынг ТНЕ. Для за ха ван ня 

і па ляп шэн ня сва іх па зі цый у між на род ных рэй тын гах ва ўмо вах 

жорст кай кан ку рэн цыі БДУ рэа лі зуе доў га тэр мі но вую «да рож ную 

кар ту». Яна ўклю чае комп лекс ме ра пры ем стваў па ака зан ні ме та-

дыч най і ар га ні за цый най да па мо гі вы клад чы кам, на ву ко вым су пра-

цоў ні кам, ас пі ран там і ма гіст ран там пры пад рых тоў цы і пуб лі ка цыі 

на ву ко вых ар ты ку лаў у вя ду чых за меж ных ча со пі сах, а так са ма 

пра ду гледж вае ма тэ ры яль нае за ах воч ван не аў та раў за пуб лі ка цый-

ную ак тыў насць у ча со пі сах, уклю ча ных у ба зу да ных Scopus.

За раз на верх нім рад ку рэй тын га ТНЕ раз мяс ці лі ся ўні вер сі тэ ты 

Окс фар да, Кемб ры джа і Стэн фар да. З кра ін — су се дзяў Бе ла ру сі ў 

рэй тын гу най леп шыя па зі цыі ў ра сій скіх уні вер сі тэ таў. З 35 ра сій скіх 

ВНУ, уклю ча ных у гэ ты рэй тынг, най больш вы со кія мес цы за ня лі 

Мас коў скі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт (199-я па зі цыя), МФТІ (251—300) 

і Вы шэй шая шко ла эка но мі кі (301—350).

Най леп шыя 
ў геа гра фіі і... 

фі зіч най 
куль ту ры

«Да рож ная кар та» ў най вы шэй шую лі гу

За ра бот ная пла та пе да га гіч ных ра бот-

ні каў да 2025 го да па він на па вя лі чыц ца 

ўдвая. Пра гэ та на прэс-кан фе рэн цыі, 

пры све ча най Дню на стаў ні ка, па ве да-

мі ла на чаль нік ад дзе ла апла ты пра-

цы і нар ма ван ня штат най коль кас ці 

га лоў на га ўпраў лен ня эка но мі кі аду-

ка цыі Мі ніс тэр ства аду ка цыі На тал ля 

КРЫ ВА ЛА ПА ВА.

За во сем ме ся цаў бя гу ча га го да ся рэд няя 

за ра бот ная пла та пе да га гіч ных ра бот ні каў у 

кра і не раў ня ла ся 714,2 руб ля, што скла дае 

77 % ад ся рэд няй зар пла ты па кра і не. Ся-

рэд ні за ро бак на стаў ні каў склаў 759,4 руб ля 

(81,8 % ад ся рэд няй зар пла ты па кра і не).

— У мэ тах вы ка нан ня да ру чэн няў Прэ зі-

дэн та ўжо з 1 ве рас ня гэ та га го да ўсім пе-

да га гіч ным ра бот ні кам, у тым лі ку і на стаў-

ні кам, уста ноў ле на па вы шэн не та рыф ных 

акла даў у па ме ры 20 %. Гэ та да зво лі ла па вя-

лі чыць ся рэд нюю за ра бот ную пла ту на стаў-

ні ка ў ся рэд нім на 42 руб лі, або на 8,9 %, — 

па ве да мі ла На тал ля Кры ва ла па ва. — 

З 1 каст рыч ні ка ў су вя зі з па ве лі чэн нем та-

рыф най стаў кі пер ша га раз ра ду да 35,5 руб-

ля за ра бот ная пла та пе да га гіч ных ра бот ні-

каў і на стаў ні каў па вя лі чы ла ся ў ся рэд нім на 

22,7 руб ля, або на 4,4 %,

Па вы шэн не за роб каў пра цяг нец ца і ў 

2019 го дзе. «Ва ўра дзе за раз раз гля да ец ца 

пра ект аб па этап ным па вы шэн ні за ра бот най 

пла ты пе да га гіч ных ра бот ні каў, які рас цяг-

нец ца на шэсць га доў, — пра ін фар ма ва ла 

спе цы я ліст. — Адзін з эта паў па вы шэн ня за-

пла на ва ны на 2019 год — ён пра ду гледж вае 

ўста наў лен не га лі но вых па вы шэн няў пе да-

га гіч ным ра бот ні кам. Ад нак аб кан крэт ных 

па ме рах ка заць па куль ра на».

Так са ма пла ну ец ца, што з 1 сту дзе ня 

2019 го да ўсе ўста но вы агуль най ся рэд-

няй аду ка цыі ў кра і не пя рой дуць на но вы 

ме тад фі нан са ван ня: яны бу дуць атрым лі-

ваць фі нан са ван не па нар ма ты ве з раз лі ку 

на ад на го вуч ня. Спе цы я ліст мі ніс тэр ства 

за пэў ні вае, што так бу дзе за бяс пе ча на спра-

вяд лі васць і праз рыс тасць фі нан са ван ня.

— Кож ная шко ла атры мае бюд жэт ныя 

срод кі па нар ма ты ве ў за леж нас ці ад коль-

кас ці на ву чэн цаў у ёй. За раз у нас дзей ні чае 

каш та рыс нае фі нан са ван не: раз лік за роб-

ку ад штур хоў ва ец ца ад коль кас ці кла саў у 

шко ле і ні як не за ле жыць ад коль кас ці на-

ву чэн цаў у іх, а ў кла се мо жа быць і 30, і 15, 

і 5 ча ла век, — пад крэс лі вае На тал ля Кры-

ва ла па ва. — Фі нан са ван не, якое за ле жыць 

ад коль кас ці вуч няў, па ста віць усе ўста но вы 

аду ка цыі ў роў ныя ўмо вы.

За раз у Бе ла ру сі пра цуе 3038 уста ноў 

агуль най ся рэд няй аду ка цыі (шко лы, гім-

на зіі, лі цэі), у якіх на ліч ва ец ца больш за 

1 міль ён на ву чэн цаў. Аду ка цый ны пра цэс 

за бяс печ ва юць ка ля 119 ты сяч пе да га гіч ных 

ра бот ні каў, у тым лі ку ка ля 99 ты сяч на стаў-

ні каў. Да пра цы з 15 жніў ня ва ўста но вах 

аду ка цыі пры сту пі лі больш за 4,6 ты ся чы 

ма ла дых спе цы я ліс таў.

Эканамічны раскладЭканамічны расклад

ПЛАН НА ШАС ЦІ ГОД КУ

У Бе ла рус кім дзяр жаў ным уні вер сі-

тэ це ін фар ма ты кі і ра дыё элект ро ні кі 

за цвер джа ны пра ект па рад ку пры ёму 

на 2019 год. Пра гэ та пад час Дня ад-

кры тых дзвя рэй па ве да міў ад каз ны 

сак ра тар пры ём най ка мі сіі ўні вер сі тэ-

та Ва сіль БАН ДА РЫК.

«Мы ўтрая па вя ліч ва ем на бор на спе цы-

яль нас ці па ін тэ гра ва ных пла нах для вы-

пуск ні коў ка ле джаў на дзён ную ска ро ча ную 

фор му атры ман ня аду ка цыі. Акра мя та го, 

пла ну ем па вя лі чыць на бор на дзён ную поў-

ную (ча ты рох га до вую) фор му атры ман ня 

аду ка цыі і коль касць мес цаў для за меж ных 

сту дэн таў», — па ве да міў ён.

Так са ма ў БДУ І Ры бу дзе да пра ца ва на 

і сіс тэ ма аў та ма ты за ва на га за лі чэн ня, 

каб за бяс пе чыць боль шую ма неў ра насць 

абі ту ры ен таў. На прык лад, тыя, хто пла-

на ваў па сту паць на ска ро ча ную фор му 

атры ман ня аду ка цыі, змо гуць па да ваць 

да ку мен ты на вя чэр нюю або дзён ную 

фор му.

«Асаб лі вую ўва гу мы ўдзя ля ем дыс тан-

цый най фор ме на ву чан ня, — рас ка заў пра-

рэк тар па ву чэб най ра бо це ўні вер сі тэ та 

Ба рыс НІ КУЛЬ ШЫН. — Апош няя іні цы я-

ты ва — ства рэн не цэнт ра дыс тан цый най 

аду ка цыі па ІT-тэх на ло гі ях з ПВТ. Мы збі-

ра ем ся рэа лі за ваць да дзе ны пра ект ужо ў 

гэ тым на ву чаль ным го дзе».

Да рэ чы, у БДУ І Ры шы ро ка раз ві та да дат ко-

вая аду ка цыя: «Мы пра су ну лі ся да лей за ўсіх 

па на ладж ван ні су мес най ра бо ты з за каз чы ка-

мі кад раў. У ве рас ні ў нас ад кры ла ся чар го вая 

су мес ная ла ба ра то рыя, — пад крэс ліў Ба рыс 

Ні куль шын. — Ужо з дру го га кур са за каз чы кі 

па чы на юць пра ца ваць з на шы мі сту дэн та мі. 

За раз у ІT уво гу ле не маг чы ма пра ца ваць без 

атры ман ня да дат ко вай аду ка цыі».

На га да ем, што ў гэ тым го дзе ў БДУ І Ры 

вы рас ся рэд ні бал за лі ча ных на бюд жэт — 

да 339 ба лаў. Пра хад ныя ба лы для тэх ні ка-

тэх на ла гіч на га про фі лю ва га лі ся ад 268 да 

370 ба лаў, а для эка на міч на га про фі лю — ад 

377 да 384 ба лаў. На ступ ны Дзень ад кры тых 

дзвя рэй прой дзе ў БДУ І Ры вяс ной.

Абі ту ры ент-2019Абі ту ры ент-2019

У БДУ І Ры па вя лі чаць на бор

РэйтынгіРэйтынгі

Класныя навіныКласныя навіны

Матэрыялы падрыхтавала 

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
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