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Ад та го, які абі ту ры ент прый-

дзе сён ня ву чыц ца ў пе д-

у ні вер сі тэт, за ле жыць, які 

на стаў нік бу дзе заўт ра ва 

ўста но вах аду ка цыі, — гэ та 

ак сі ё ма. Вось ча му кож ная 

пры ём ная кам па нія ў БДПУ 

ста но віц ца прад ме там глы бо-

ка га і ўсе ба ко ва га ана лі зу. Вы-

ні кі апош ня га на бо ру пер ша-

курс ні каў бы лі раз гле джа ны 

на са ве це ўні вер сі тэ та, ку ды 

за пра сі лі так са ма і па тэн цый-

ных най маль ні каў пе да га гіч-

ных кад раў — прад стаў ні коў 

упраў лен ня аду ка цыі Мі набл-

вы кан ка ма і ка мі тэ та па аду-

ка цыі Мін гар вы кан ка ма.

ЦТ на ўда чу?
— Цэнт ра лі за ва нае тэс ці ра ван-

не — гэ та са мае ма са вае ме ра пры-

ем ства, якое пра хо дзіць у на шай 

ВНУ, — пад крэс лі вае ад каз ны 

сак ра тар пры ём най ка мі сіі Сяр-

гей ЯКА ВЕН КА. — На прык лад, 

рус кую мо ву зда ва лі 3,2 ты ся чы 

ча ла век. Для ар га ні за цыі ЦТ па са-

мых ма са вых дыс цып лі нах бы ло 

за дзей ні ча на 46 аў ды то рый і пры-

цяг ну та 222 вы клад чы кі. Па тры 

ты ся чы абі ту ры ен таў прый шлі зда-

ваць гіс то рыю Бе ла ру сі і бія ло гію. 

Больш абі ту ры ен таў пры ма юць 

толь кі БДУ і БНТУ. Але мы спра-

ві лі ся з ад каз най ра бо тай, та му 

што ні вод най скар гі ні з бо ку ар-

га ні за та раў ЦТ — Рэс пуб лі кан ска-

га ін сты ту та кант ро лю ве даў, ні з 

бо ку абі ту ры ен таў і іх баць коў не 

па сту па ла.

Мы пра вя лі ана ліз та го, коль-

кі ча су абі ту ры ен ты пра вод зяць 

у эк за ме на цый най аў ды то рыі. 

На прык лад, на ЦТ па бія ло гіі ў 

пер шыя трыц цаць хві лін (11.00 — 

11.30) зда лі свае тэс та выя ра бо ты 

8 пра цэн таў удзель ні каў, або 

240 ча ла век. Яшчэ 15 пра цэн таў абі-

ту ры ен таў (460 ча ла век) зра бі лі гэ-

та ў на ступ ныя 30 хві лін. З 12.00 да 

12.30 эк за ме на та ры пры ня лі ра бо-

ты яшчэ ў 27 пра цэн таў удзель ні -

каў ЦТ (у 800 ча ла век). Яшчэ 

25 пра цэн таў абі ту ры ен таў па кі ну лі 

аў ды то рыю з 12.30 да 13.00 і толь кі 

чвэрць удзель ні каў вы ка рыс та лі на 

вы ка нан не тэс та вай ра бо ты ўвесь 

ад ве дзе ны на эк за мен час. Фак-

тыч на за па ло ву ча су аў ды то рыю 

па кі ну лі 50 % удзель ні каў эк за ме-

ну. Пры клад на та кая ж сі ту а цыя 

на зі ра ла ся і на ін шых дыс цып лі нах. 

Гэ та, на маю дум ку, най леп шым 

чы нам тлу ма чыць ся рэд ні бал па 

ЦТ. Ня хай ён ні ко га не здзіў ляе. 

Пра якое сур' ёз нае вы ка нан не тэс-

таў мо жа іс ці раз мо ва?

Сё ле та ў нас быў уво гу ле анек-

да тыч ны вы па дак: абі ту ры ен там 

раз да лі блан кі ад ка заў, але яшчэ 

не па спе лі раз даць тэс та выя за-

дан ні, а адзін з іх ужо здаў сваю 

«эк за ме на цый ную ра бо ту».

Кон курс быў!
Уся го ў БДПУ на ўсе фор мы 

на ву чан ня бы ло за лі ча на сё ле та 

2218 ча ла век: 1297 — на дзён ную 

фор му на ву чан ня (з іх 800 — на 

бюд жэт) і 921 — на за воч ную. Не 

сак рэт, што ў гра мад стве іс нуе 

стэ рэа тып на конт та го, што пе д-

у ні вер сі тэт вы бі ра юць не вель мі 

моц ныя абі ту ры ен ты, кі ру ю чы ся 

прын цы пам «пай ду ту ды, куды пра-

сцей па сту піць». Сяр гей Яка вен ка 

пры вёў ар гу мен ты, якія па він ны гэ-

ты стэ рэа тып раз бу рыць. Так, на 

боль шас ці спе цы яль нас цяў кон-

кур сы пе ра вы ша лі два ча ла ве кі 

на мес ца, гэ та зна чыць, што бы ла 

маг чы масць вы бі раць.

— Кон курс склад ва ец ца пас ля 

та го, як ад пла на на бо ру ады ма-

ец ца льгот ная ка тэ го рыя абі ту ры-

ен таў. На прык лад, ка лі з 50 мес цаў 

15 мес цаў «за бра ні ра ва на» для 

«мэ та ві коў», то яны аў та ма тыч на 

ад кід ва юц ца, — рас тлу ма чыў ню-

ан сы пад лі каў Сяр гей Яка вен ка.

Пры па ступ лен ні на шэ раг спе-

цы яль нас цяў кон курс быў знач на 

вы шэй шы за ся рэд ні па ўні вер сі-

тэ це. Так, на дзён най фор ме на ву-

чан ня на спе цы яль нас цях «бія ло гія 

і геа гра фія», «спар тыў на-пе да га-

гіч ная дзей насць, спар тыў ная рэ-

жы су ра» пры агуль ным кон кур се 

бы ло больш за 14 прэ тэн дэн таў 

на мес ца, «спар тыў на-ту рысц кая 

дзей насць (ме недж мент у ту рыз-

ме) — 12 ча ла век. На спе цы яль-

насць «псі ха ло гія» кон курс склаў 

11 ча ла век на мес ца, «вы яў лен чае 

мас тац тва і кам п'ю тар ная гра фі ка» — 

6,3 ча ла ве ка, «азда раў лен чая і 

адап та тыў ная фі зіч ная куль ту ра» — 

4,6, «рус кая мо ва, за меж ная

мо ва» — 4,4, «прак тыч ная псі ха ло-

гія» — 3,8, «вы яў лен чае мас тац тва, 

чар чэн не і на род ныя мас тац кія про-

мыс лы» — 3,8, «са цы яль ная і псі хо-

ла га-пе да га гіч ная да па мо га» — 3,4 

«алі гаф рэн пе да го гі ка» — 3,2.

Мі ні мум і мак сі мум
— Кон курс кон кур сам, але нас 

на са мрэч больш ці ка вяць пра хад-

ныя ба лы, — за ўва жае Сяр гей 

Яка вен ка. — На жаль, вы му ша ны 

кан ста та ваць, што ад бы ло ся зні-

жэн не пра хад но га ба ла на спе цы -

яль нас ці «ма тэ ма ты ка, ін фар ма-

ты ка» (да 133 ба лаў) і «фі зі ка, ін-

фар ма ты ка» (да 146 ба лаў). Але 

ка лі ўлі чыць, што ся рэд ні бал на ЦТ 

па фі зі цы па кра і не быў 27, плюс 

па рог па пер шай про філь най дыс -

цып лі не быў уз ня ты сё ле та на пяць  

ба лаў, то ста но віц ца зра зу ме ла, 

што кан тын гент абі ту ры ен таў, з 

яко га да во дзі ла ся вы бі раць усім 

ВНУ, а не толь кі нам, быў да во лі 

аб ме жа ва ны. Ка лі ж больш руп лі-

ва пра ана лі за ваць на бор на гэ тыя 

спе цы яль нас ці, то ста но віц ца зра-

зу ме ла, што пра ва лу на са мрэч не 

ад бы ло ся. Так, на спе цы яль насць 

«ма тэ ма ты ка, ін фар ма ты ка», дзе 

пра хад ны бал быў 133, па сту пі лі 

10 ме да ліс таў і 12 вы пуск ні коў пе-

да га гіч ных кла саў, а гэ та вель мі 

доб ра пад рых та ва ныя абі ту ры ен-

 ты. Па мэ та вым на бо ры па сту пі лі 

9 ча ла век — іх ба лы бы лі ад 162 да

251. Плюс бы лі за лі ча ны ча ты ры 

абі ту ры ен ты, якія ме лі больш як 

310 ба лаў. Уво гу ле, у 80 % абі ту ры-

ен таў су ма ба лаў бы ла боль шая за 

200. А 133 ба лы меў абі ту ры ент, які 

за мкнуў спіс за лі ча ных на пер шы 

курс, і ме на ві та яго су ма ба лаў лі-

чыц ца пра хад ной.

На боль шас ці фа куль тэ таў пра-

хад ныя ба лы або за ха ва лі ся на 

ўзроў ні 2017 го да, або вы рас лі. 

На фа куль тэ це да школь най аду ка-

цыі пры пла не на бо ру 145 ча ла век 

пра хад ны бал, як і ле тась, склаў 

192. На фа куль тэ це па чат ко вай 

аду ка цыі пры на бо ры 120 ча ла век

пра хад ны бал так са ма не змя ніў ся — 

236. Гэ та, трэ ба за ўва жыць, фа-

 куль тэ ты з са мым вя лі кім на бо рам. 

А вось, на прык лад, на спе цы яль нас ці 

«алі гаф рэн пе да го гі ка» пра хад ны 

бал склаў 268 (у 2017 го дзе быў 

218). На спе цы яль нас ці «са цы яль-

ная і псі хо ла га-пе да га гіч ная да па-

мо га» вы рас на 42 ба лы і склаў 271

(у 2017 го дзе — 229), «псі ха ло гія» — 

316 (у 2017 го дзе — 282).

На фа куль тэ це пры ро да знаў-

ства на спе цы яль насць «бія ло гія і 

геа гра фія» пра хад ны бал вы рас на 

27 пунк таў, «бія ло гія і хі мія» — на 

14 пунк таў.

Абі ту ры ент кі з ба ла мі 375, 364 і 

325 ужо ву чац ца на спе цы яль нас ці 

«вы яў лен чае мас тац тва і кам п'ю-

тар ная гра фі ка». На спе цы яль нас ці 

«ла га пе дыя» больш як 300 ба лаў 

мае трэ цяя част ка за лі ча ных на 

пер шы курс, а ў вась мі абі ту ры ен-

таў — ад 328 да 368 ба лаў.

— З 800 за лі ча ных на пер шы 

курс бюд жэт най фор мы на ву чан-

ня толь кі 19 ча ла век ма юць су му 

ба лаў мен шую за 150. Гэ та абі ту-

ры ен ты, якія па сту па лі па мэ та вых 

на кі ра ван нях і якіх мы вы му ша ны 

пры маць, — пад крэс ліў Сяр гей 

Яка вен ка.

Да рэ чы, апош нім ча сам уз ні ка-

юць пы тан ні на конт мэ та згод нас ці 

за ха ван ня мэ та ва га на бо ру. Ці ва 

ўсіх вы пад ках ён ся бе апраўд вае? 

На прык лад, у Мін скай воб лас ці 

адзін з ад дзе лаў аду ка цыі вы даў 

мэ та вае на кі ра ван не абі ту ры ен ту 

з ся рэд нім ба лам атэс та та 5,6 (!), 

пры чым у яго ўла даль ні ка бы ла 

на ват «трой ка» па гіс то рыі Бе ла-

ру сі. У дру гім ад дзе ле аду ка цыі 

вы да лі два на кі ра ван ні абі ту ры ен-

там з ся рэд нім ба лам 6,9. Ка лі пры 

агуль ным кон кур се пра хад ны бал 

на спе цы яль насць «псі ха ло гія» быў 

316, то «мэ та ві кі» па сту пі лі з ба ла-

мі ад 133 да 211.

На спе цы яль насць «рус кая мо-

ва» па сту пі лі «мэ та ві кі» з ба ла мі ад 

163 да 200, а абі ту ры ен ты з ба ла мі 

ад 225 да 258 не змаг лі прай сці па 

агуль ным кон кур се, на спе цы яль-

нас ці «гіс то рыя і гра ма да знаў чыя 

дыс цып лі ны» ў «мэ та ві коў» бы лі 

ба лы ад 152 да 206, за тое абі ту ры-

ен ты з ба ла мі 248—283 не прай шлі 

і гэ так да лей.

Свя до мы вы бар
Без умоў на, усіх ці ка віць, які вы-

бар зра бі лі вы пуск ні кі про філь ных 

пе да га гіч ных кла саў. Сё ле та ад-

быў ся ўжо дру гі іх вы пуск. У БДПУ 

прай шлі гу тар ку 176 вы пуск ні коў 

педк ла саў, а па сту пі ў без зда чы 

эк за ме наў на пер шы курс з іх 161 

ча ла век. Ас тат нія 15 — не прай шлі 

па кон кур се, та му што на не ка то-

рых спе цы яль нас цях коль касць 

пла на вых мес цаў не да зва ля ла 

пры няць усіх вы пуск ні коў пе да га-

гіч ных кла саў, якія прэ тэн да ва лі на 

па ступ лен не.

Яшчэ 62 вы ха ван цы педк ла саў 

не ска рыс та лі ся льго тай і па сту па лі 

па вы ні ках зда чы ЦТ: 47 ча ла век з 

іх па сту пі лі на бюд жэт ныя мес цы і 

15 — на плат ныя. Ка гось ці, маг чы-

ма, спы ніў аба вяз ко вы пя ці га до вы 

тэр мін ад пра цоў кі, а хтось ці не ўпі-

саў ся ў акрэс ле ныя рам кі. На га да-

ем, што маг чы масць па сту паць без 

іс пы таў па вы ні ках гу тар кі да ец ца 

толь кі тым вы пуск ні кам, у якіх ад-

зна кі па про філь ных прад ме тах у 

атэс та це не ні жэй шыя за 8 ба лаў, 

а па ўсіх ас тат ніх — не ні жэй шыя 

за 7 ба лаў. Так са ма аба вяз ко вай 

умо вай з'яў ля ец ца на яў насць у абі-

ту ры ен та рэ ка мен да цыі пе да га гіч-

на га са ве та шко лы. Та кім чы нам, 

на пер шым кур се за раз на ву ча юц-

ца 223 сту дэн ты, якія прай шлі праз 

про філь ную пад рых тоў ку яшчэ ў 

шко ле.

Бал атэс та та вы пуск ні коў пед-

к ла саў ва га ец ца ў ме жах ад 8,5 да

9,9 ба лаў, 11 з іх уз на га ро джа ны 

за ла тым (ся рэб ра ным) ме да лём. 

Са ста лі цы па сту піў 51 вы пуск нік 

педк ла саў (26 % ад агуль най коль-

кас ці). І 78 — з Мін скай воб лас ці 

(40 пра цэн таў).

Рэк тар БДПУ Аляк сандр ЖУК 

за ўва жыў, што, ня гле дзя чы на доб-

ра раз ві тую сет ку пе да га гіч ных кла-

саў у Мін скай воб лас ці (а ме на ві та 

Мінск і ста ліч ны рэ гі ён з'яў ля юц ца 

га лоў ны мі за каз чы ка мі пе да га гіч ных 

кад раў), ёсць ра ё ны (у пры ват нас ці, 

Ба ры саў скі, Бя рэ зін скі, Круп скі, Ла-

гой скі, Лю бан скі, Пу ха віц кі), ад куль 

у пе ду ні вер сі тэт не прый шло ўво гу ле 

ні вод на га вы пуск ні ка. За тое са Слуц-

ка га ра ё на па сту пі лі 11 вы пуск ні коў 

педк ла саў, з Ма ла дзе чан ска га — 7, 

з Ва ло жын ска га — 6.

— Ду маю, што нам трэ ба больш 

уваж лі ва па гля дзець, хто пра цуе ў 

на шых педк ла сах і вя дзе фа куль-

та тыў «Уво дзі ны ў пе да га гіч ную 

пра фе сію», бо фар ма лізм у та кой 

ра бо це не да пу шчаль ны. «За па-

ліць» сва ёй пра фе сі яй мо жа толь кі 

са праўд ны пе да гог, — пад крэс лі-

вае Аляк сандр Жук. — Сён ня ўжо 

ні хто не су мня ва ец ца ў мэ та згод-

нас ці іс на ван ня пе да га гіч ных кла-

саў. Пе да го гі ка — пра фе сія не для 

кож на га, і я ўпэў не ны, што на стаў-

нік «па чы на ец ца» не з пе ду ні вер-

сі тэ та — вы хоў ваць іх трэ ба яшчэ 

ў шко ле. Трэ ба шу каць дзя цей з 

пе да га гіч ны мі схіль нас ця мі, з жа-

дан нем ву чыць ін шых, з лі дар скі мі 

за дат ка мі, з умен нем ка му ні ка ваць 

і вы строй ваць зно сі ны. Ма ты ва цыя 

да пра фе сіі — гэ та, на пэў на, са мае 

важ нае. І пе да га гіч ныя кла сы — 

наш пад му рак.

Што нас вель мі ра дуе, дык гэ-

та са цы яль ная ак тыў насць вы ха-

ван цаў педк ла саў, якія прый шлі ў 

пе ду ні вер сі тэт, іх лі дар скія якас ці, 

га тоў насць браць на ся бе ад каз-

насць. Яны за дзей ні ча ны ва ўсіх 

на шых най важ ней шых ме ра пры-

ем ствах і пра ек тах: да лу ча юц ца да 

праф са юз ных спраў, ва лан цёр ска-

га ру ху, пра цу юць у сту дат ра дах, 

удзель ні ча юць у твор чым і спар тыў-

ным жыц ці ўні вер сі тэ та. І дэ ка нам 

фа куль тэ таў, за гад чы кам ка фед-

раў трэ ба мець на ўва зе, што да іх 

прый шлі не звы чай ныя пер ша курс-

ні кі... Гэ та асаб лі вая ка тэ го рыя ма-

ла дых лю дзей: яны не толь кі ве да-

юць спе цы фі ку пе да га гіч най пра цы, 

яе плю сы і мі ну сы, але ўжо ма юць 

і пер шы пе да га гіч ны до свед, та му 

раз гля да юць пы тан ні ад на ча со ва і з 

па зі цыі на стаў ні ка, і з па зі цыі вуч ня, 

уме юць вес ці дыя лог, ар гу мен та-

ваць сваю дум ку. І ўсё гэ та трэ ба 

ўліч ваць і пры пра вя дзен ні лек цый, 

і на се мі нар скіх за ня тках, і пад час 

пе да га гіч най і ва лан цёр скай прак-

ты кі, якая рас па чы на ец ца ў нас ужо 

з пер ша га кур са.

Ёсць мер ка ван не, што пры за-

ха ван ні пе да га гіч ных кла саў не аб-

ход насць у мэ та вым на бо ры зні кае. 

БДПУ пла нуе ўнес ці ў Мі ніс тэр ства 

аду ка цыі пра па но ву аб змян шэн ні 

тэр мі ну ад пра цоў кі па раз мер ка-

ван ні вы пуск ні коў педк ла саў. Ча-

ты ры га ды на ву чан ня плюс пяць 

га доў ад пра цоў кі на пэў ным мес-

цы — вель мі да лё кая перс пек ты-

ва, а ні хто не ве дае ў 17 га доў, як 

скла дзец ца яго жыц цё. Да та го ж 

гэ та жорст кая ўмо ва ста віць вель мі 

моц ных абі ту ры ен таў на ад ну план-

ку з «мэ та ві ка мі», хоць тыя час та 

ма юць да лё ка не са мыя вы со кія ба-

лы. У пе ду ні вер сі тэ це лі чаць, што 

ка лі мэ та вы на бор усё ж та кі бу дзе 

за ха ва ны, то трэ ба ўво дзіць больш 

жорст кія па тра ба ван ні: вы да ваць 

на кі ра ван ні толь кі абі ту ры ен там з 

атэс та там з ся рэд нім ба лам не ні-

жэй шым за 8 і за бяс печ ваць ся род 

іх кон курс ную сі ту а цыю.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

У ПРА ФЕ СІЮ — З ПЕДК ЛА СА
Ці ўда ло ся пры цяг нуць у пе да го гі ку ма ты ва ва ных абі ту ры ен таў?

За ку лі са мі пры ём най кам па нііЗа ку лі са мі пры ём най кам па ніі

Ты сяч ным абі ту ры ен там, які па даў пад час пры ём най кам па ніі свае да ку мен ты 
ў БДПУ, стаў вы пуск нік пе да га гіч на га кла са ста ліч най гім на зіі № 20 
Вік тар Бур ма кін. Ма ла до га ча ла ве ка па ві таў рэк тар Аляк сандр Жук.

Пад час па да чы да ку мен таў у пры ём ную ка мі сію БДПУ.


