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Шан цы стаць 
ар хі тэк та рам

Як па ве да мі ла прэс-служ ба 

БНТУ, за 31 лі пе ня ва ўні вер сі тэт 

па да лі да ку мен ты 1318 ча ла век. 

Што да ты чыц ца агуль най коль кас-

ці па да дзе ных за яў за сем дзён 

пры ёму на бюд жэт, то гэ тая ліч ба 

скла дае 5409 пры пла не пры ёму 

2977.

Ад мет нас цю сё лет няй ус туп най 

кам па ніі ста ла аб наў лен не ін фар-

ма цыі аб па да дзе ных за явах у рэ-

жы ме ан лайн, а не адзін раз у тры 

га дзі ны. Так са ма ў абі ту ры ен таў 

бы ла маг чы масць афор міць за яву 

і ліст рэ гіст ра цыі ан лайн у аса біс-

тым ка бі не це і па пя рэд не за пі сац ца 

на дзень і час па да чы да ку мен таў. 

Гэ тай маг чы мас цю ска рыс та ла ся 

больш як 2300 ча ла век.

Са мы вы со кі кон курс на дзён-

нае ад дзя лен не за кошт срод каў 

рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту сфар-

мі ра ваў ся тра ды цый на па спе цы яль -

нас ці «Мар ке тынг» фа куль тэ та

мар ке тын гу, ме недж мен ту, прад-

пры маль ніц тва — 7,5 ча ла ве ка на 

мес ца (план пры ёму на бюд жэт — 2), 

мак сі маль ны бал тых, хто прэ-

 тэн да ваў, — 355. Гэ та зна чыць, 

што абі ту ры ен ты мэ та на кі ра ва на 

пла ну юць па сту паць на плат ную 

фор му на ву чан ня ня гле дзя чы на 

скла да нас ці атры ман ня эка на-

міч най аду ка цыі ў тэх ніч най ВНУ, 

дзе ў пра гра ме не ма лая коль касць 

спе цы яль ных прад ме таў по лі тэх-

ніч ных кі рун каў.

Да лей ідзе спе цы яль насць «Ар-

хі тэк ту ра» з кон кур сам 5,2 ча ла ве-

ка на мес ца, мак сі маль ны бал — 

271 (трэ ба ўліч ваць, што на гэ ту 

спе цы яль насць, акра мя двух прад-

ме таў на ЦТ, трэ ба зда ваць яшчэ 

і ўнут ра ны іс пыт). Трэ цяе мес ца 

зай мае спе цы яль насць «Пра грам-

нае за бес пя чэн не ін фар ма цый ных 

тэх на ло гій» фа куль тэ та ін фар ма-

цый ных тэх на ло гій і ро ба та тэх ні кі 

з кон кур сам 5 ча ла век на мес ца 

(153 ча ла ве кі ўка за лі ме на ві та гэ-

тую спе цы яль насць пры яры тэт най 

пры па ступ лен ні на фа куль тэт), 

мак сі маль ны бал — 368.

На чац вёр тай па зі цыі спе цы яль-

насць «Эка но мі ка і ар га ні за цыя 

вы твор час ці (пры бо ра бу да ван не)» 

ма шы на бу даў ні ча га фа куль тэ та з 

кон кур сам у 4,3 ча ла ве ка на мес-

ца. Спе цы яль насць «Эка но мі ка і 

ар га ні за цыя вы твор час ці (ма шы-

на бу да ван не)» та го ж фа куль тэ та 

за ня ла шос тую па зі цыю ў спі се:

кон курс склаў 3,87 ча ла века на мес-

ца. Ха рак тэр на, што на 25 бюд жэт-

ных мес цаў у гру пе гэ тых спе цы яль -

нас цяў па да дзе на 101 за ява.

Пя ты ра док зай мае спе цы яль насць 

«Аў та сэр віс» аў та трак тар на га фа-

куль тэ та з кон кур сам 4 ча ла ве кі на 

мес ца, мак сі маль ны бал — 329.

Мак сі маль ны бал у абі ту ры-

ен таў, што па да лі да ку мен ты ў 

БНТУ, — 388.

Вы со кая план ка
Тра ды цый на ад ны з са мых вы-

со кіх ба лаў рэ гіст ру юц ца што год 

на пэў ных спе цы яль нас цях у БДУ 

і БДУ ІР. Так, у апош ні ўні вер сі тэт 

па да ла да ку мен ты абі ту ры ент ка 

з су май ба лаў 394. Вік то рыя Бобр 

скон чы ла Ма зыр скі дзяр жаў ны 

аб лас ны лі цэй з за ла тым ме да-

лём. Два апош нія га ды дзяў чы на 

ву чы ла ся ў фі зі ка-ма тэ ма тыч ным 

кла се. Абод ва про філь ныя прад-

ме ты — ма тэ ма ты ку і фі зі ку — яна 

зда ла на 98 ба лаў, а па бе ла рус кай 

мо ве атры ма ла мак сі мум — «сот-

ку». Ся рэд ні бал атэс та та абі ту ры-

ент кі — 9,8. Вік то рыя хо ча стаць 

пра гра міс там і па да ла да ку мен ты 

на фа куль тэт кам п'ю тар ных сіс тэм 

і се так (ФКСІС) на спе цы яль насць 

«Пра грам нае за бес пя чэн не ін фар-

ма цый ных тэх на ло гій». Уво гу ле 

сю ды на 85 бюд жэт ных мес цаў 

бы ла па да дзе на 331 за ява.

За тым план ка пад ня ла ся яшчэ 

вы шэй: на ін жы нер на-эка на міч-

ны фа куль тэт на спе цы яль насць 

«Эка но мі ка элект рон на га біз не су» 

па да ла да ку мен ты Ва ле рыя Ра ма-

но віч, у ак ты ве якой 396  ба лаў. 

Яна атры ма ла мак сі мум ба лаў 

па анг лій скай мо ве і ма тэ ма ты-

цы. Тэст па рус кай мо ве зда ла 

на 96 ба лаў. Лу ні нец кую гім на зію 

дзяў чы на скон чы ла на вы дат на — 

у яе атэс та це ча ка ныя 10 ба лаў.

Абі ту ры ен таў, якія па су ме ба-

лаў па тра пі лі ў пра ме жак ад 381 да 

390, у БДУ ІР — адзі нац цаць. Во-

сем з іх вы бра лі фа куль тэт кам п'ю-

тар ных сіс тэм і се так і трое — ін-

жы нер на-эка на міч ны фа куль тэт.

Але не ўсе спе цы яль нас ці ў 

БДУ ІР за ці ка ві лі абі ту ры ен таў. 

На ват на та кую перс пек тыў ную, 

як «На на тэх на ло гіі і на на ма тэ ры я -

лы ў элект ро ні цы», бы ло ўся го 

7 ах вот ных на 25 бюд жэт ных мес-

цаў. На спе цы яль нас ці «Пра грам-

на-кі ру е мыя элект рон на-ап тыч ныя 

сіс тэ мы» — 8 ах вот ных на 20 мес-

цаў, «Ма дэ ля ван не і кам п'ю тар-

нае пра ек та ван не ра дыё элект рон-

ных срод каў» — 11 ах вот ных на 

25 мес цаў. На фа куль тэ це ра дыё-

 тэх ні кі і элект ро ні кі на ўсіх спе цы яль-

 нас цях коль касць па да дзе ных 

за яў бы ла мен шай за кант роль ныя 

ліч бы пры ёму.

Праў да, вар та ад зна чыць, што 

за лі чэн не ў БДУ ІР ад бы ва ец ца па 

агуль на ўні вер сі тэц кім кон кур се. 

І ка лі абі ту ры ент не пра хо дзіць па

пер шай зга да най ім спе цы яль нас-

ці, то элект рон ная сіс тэ ма пра ве-

рыць, ці пра хо дзіць ён па сва іх 

ба лах на дру гую спе цы яль насць у 

яго спі се пры яры тэ таў, на трэ цюю 

і гэ так да лей. Тых, хто не прай-

шоў ні на ад ну з іх, ка мі сія за піс вае 

яшчэ ў адзін спіс. І пры на яў нас ці 

сва бод ных мес цаў гэ тыя абі ту ры-

ен ты мо гуць за ліч вац ца на ін шыя 

спе цы яль нас ці.

Па ся джэн не пры ём най ка мі сіі, 

на якой ад бу дзец ца за лі чэн не, 

прой дзе ў БДУ ІР 6 жніў ня. Пра та-

кол аб за лі чэн ні бу дзе апуб лі ка ва-

ны на сай це да 18 га дзін. У элект-

рон ным ка бі не це абі ту ры ен та 

так са ма з'я віц ца ін фар ма цыя аб 

тым, на якую спе цы яль насць ён 

прай шоў. Ад нак гэ та не апош няе 

ра шэн не пры ём най ка мі сіі. Не ка-

то рыя абі ту ры ен ты за бі ра юць да-

ку мен ты з-за та го, што не па тра-

пі лі на спе цы яль насць, якая бы ла 

ў пры яры тэ це. Яны па да юць да ку-

мен ты на плат ную фор му на ву чан-

ня або за бі ра юць іх з уні вер сі тэ та 

на огул. У вы ні ку мо гуць яшчэ вы-

зва ліц ца бюд жэт ныя мес цы.

101 «ста баль нік» 
у БДУ

Пад вя лі пер шыя вы ні кі ўступ-

най кам па ніі і ў БДУ. 71,3 % яго 

абі ту ры ен таў ма юць вы со кі су мар-

ны вы нік — вы шэй за 300 ба лаў 

(у 2019 го дзе іх бы ло 66,5 %). На 

дзён ную бюд жэт ную фор му на ву-

чан ня па да дзе на 3496 за яў пры 

пла не пры ёму 2140. Ся рэд ні кон-

курс склаў 1,63 ча ла ве ка на мес ца.

Ся род тых, хто бу дзе за лі ча-

ны без эк за ме наў, 72 пе ра мож-

цы між на род ных і рэс пуб лі кан скіх 

алім пі яд. Абі ту ры ен таў, якія скон-

чы лі ся рэд нюю шко лу з ме да лём 

або ся рэд нія спе цы яль ныя на ву-

чаль ныя ўста но вы з дып ло мам з 

ад зна кай, — 898, гэ та чвэрць ад 

агуль най коль кас ці. Ся род тых, хто 

па даў да ку мен ты, 1737 вы пуск ні-

коў лі цэ яў і гім на зій. Абі ту ры ен таў, 

якія атры ма лі на ЦТ 100-баль ны 

вы нік, — 101 ча ла век (у 2019 го-

дзе бы ло 86).

На фа куль тэ це між на род ных ад-

но сін БДУ ад ра зу ў вась мі абі ту ры-

ен таў су ма ба лаў — ад 391 да 400. 

Але ёсць абі ту ры ен ты з су май ба-

лаў, на блі жа най да мак сі му му, і на 

ін шых фа куль тэ тах: юры дыч ным, 

гіс та рыч ным, фа куль тэ це жур на-

ліс ты кі, фа куль тэ це пры клад ной 

ма тэ ма ты кі і ін фар ма ты кі, фі зіч-

ным, фі ла ла гіч ным, хі міч ным.

Там, дзе пра вод зяц ца ўнут ра-

ныя вы пра ба ван ні, най больш вы-

со кія кон кур сы скла лі ся на спе цы-

яль нас цях «Ды зайн» (кі ру нак — 

ка му ні ка цый ны) — 13,7 ча ла ве ка 

на мес ца пры пла не пры ёму — 6; 

«Ды зайн» (кі ру нак — ды зайн прад-

мет на-пра сто ра ва га ася род дзя) — 

10 ча ла век на мес ца пры пла не 

пры ёму — 6; «Пра ва знаў ства» 

(ска ро ча ная фор ма на ву чан ня) — 

3,9 ча ла ве ка на мес ца пры пла не 

пры ёму — 10.

На за воч ную бюд жэт ную фор-

му на ву чан ня па да лі да ку мен ты 

565 абі ту ры ен таў пры пла не пры ё-

му 218 ча ла век, кон курс склаў 

2,6 ча ла ве ка на мес ца.

У тым лі ку на ска ро ча ны тэр-

мін на ву чан ня па да лі да ку мен ты 

323 абі ту ры ен ты пры пла не пры ё-

му 68, кон курс склаў 4,8 ча ла ве ка 

на мес ца.

Ха чу быць 
пе ра клад чы кам

Не ад чу вае дэ фі цы ту абі ту ры-

ен таў тра ды цый на Бе ла рус кі дзяр-

жаў ны ме ды цын скі ўні вер сі тэт. Тут 

на ля чэб ны фа куль тэт на 220 мес-

цаў бы ло па да дзе на 387 за яў. На 

ста ма та ла гіч ным фа куль тэ це на 

50 мес цаў — 113 ах вот ных, на пе-

ды ят рыч ным — 180 бюд жэт ных 

мес цаў і 284 ах вот ныя, на фар ма-

цэў тыч ным — 60 мес цаў і 109 прэ-

тэн дэн таў на іх. У шас ці абі ту ры-

ен таў БДМУ су ма ба лаў бы ла ў 

дыя па зо не ад 391 да 400.

Вель мі вы со кія пра хад ныя ба-

лы скла лі ся ў Мін скім дзяр жаў ным 

лінг віс тыч ным уні вер сі тэ це. Што 

вель мі важ на, у гэ тай ВНУ па пя-

рэд нюю ін фар ма цыю аб пра хад ных 

ба лах і спі сы абі ту ры ен таў, рэ ка-

мен да ва ных да за лі чэн ня на пер шы 

курс, раз мяс ці лі яшчэ 31 лі пе ня.

На пе ра клад чыц кім фа куль тэ-

це на спе цы яль нас ці «Анг лій ская 

мо ва і дру гая за меж ная мо ва» пра-

хад ны бал склаў 382, на спе цы яль-

нас ці «Ня мец кая мо ва і дру гая за-

меж ная мо ва» — 372, «Іс пан ская 

мо ва і дру гая за меж ная мо ва» — 

364, «Ту рэц кая і дру гая за меж ная 

мо ва» — 355, «Фран цуз ская і дру-

гая за меж ная мо ва» — 344.

На фа куль тэ це між куль тур ных 

ка му ні ка цый паў пра хад ны бал на 

спе цы яль нас ці «Анг лій ская мо ва і 

дру гая за меж ная мо ва» быў 371. 

На спе цы яль нас ці «Італь ян ская 

мо ва і дру гая за меж ная мо ва» пра-

хад ны бал — 366, «Ня мец кая мо ва 

і дру гая за меж ная мо ва» — 362. 

А на фа куль тэ це кі тай скай мо вы 

і куль ту ры на спе цы яль нас ці «Кі-

тай ская мо ва і дру гая за меж ная 

мо ва» пра хад ная план ка скла ла 

365 ба лаў.

На га да ем, што яшчэ адзін 

шанц, якім абі ту ры ен ты мо гуць 

ска рыс тац ца, — гэ та да дат ко вы 

на бор на бюд жэт ныя мес цы, што 

за ста лі ся ва кант ныя. На іх змо гуць 

прэ тэн да ваць абі ту ры ен ты, якія не 

прай шлі па кон кур се пры па ступ-

лен ні ў ін шыя ВНУ, але ма юць на 

ру ках па трэб ныя сер ты фі ка ты або 

па сту па лі на ін шыя спе цы яль нас ці 

ў тую ж ВНУ.

Ва ен ная ака дэ мія, Уні вер сі тэт 

гра ма дзян скай аба ро ны МНС, Ін-

сты тут па гра ніч най служ бы і ва ен-

ныя фа куль тэ ты па він ны пра ін фар-

ма ваць абі ту ры ен таў аб на яў нас-

ці ва кант ных мес цаў да 6 жніў ня, 

ас тат нія дзяр жаў ныя ВНУ — да 

12 жніў ня.

Ад абі ту ры ен таў, якія па сту-

па юць на плат най асно ве, але 

не зда юць ус туп ныя эк за ме ны ў 

ВНУ, да ку мен ты бу дуць пры мац ца 

да 10 жніў ня — у Ака дэ міі МУС, 

Ма гі лёў скім ін сты ту це МУС і Уні-

вер сі тэ це гра ма дзян скай аба ро ны 

МНС; да 13 жніў ня — у Бе ла рус кай 

дзяр жаў най ака дэ міі мас тац тваў, 

Бе ла рус кай дзяр жаў най ака дэ міі 

му зы кі, Бе ла рус кім дзяр жаў ным 

уні вер сі тэ це куль ту ры і мас тац-

тваў; да 15 жніў ня — ва ўсіх ін шых 

уста но вах вы шэй шай аду ка цыі.

Да 19 жніў ня ў Мі ніс тэр стве 

аду ка цыі пра цуе «га ра чая лі нія» 

(017) 222 43 12, на якую пры ма-

юц ца зван кі па ўсіх пы тан нях, 

звя за ных з па ступ лен нем ва 

ўста но вы пра фе сій на-тэх ніч най, 

ся рэд няй спе цы яль най і вы шэй-

шай аду ка цыі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ПРЫ ЯРЫ ТЭ ТЫ АБІ ТУ РЫ ЕН ТАЎ: 
ПРА ГРА МА ВАН НЕ, МЕ ДЫ ЦЫ НА, 

ЗА МЕЖ НЫЯ МО ВЫ
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 Меркаванне
«Па ўзроў ні аду ка ва нас ці на ша кра і на 
зай мае год нае мес ца ся род усіх кра ін све ту»

Тац ця на АЎ ТУ ХО ВА, член 

Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 

Прад стаў ні коў па аду ка цыі, 

куль ту ры і на ву цы:

«Ад но з да сяг нен няў сфе ры аду-

ка цыі за 25 га доў — вы со кі ўзро вень 

аду ка ва нас ці на сель ніц тва. Шмат ува-

гі ўдзя ля ец ца ўсёй сіс тэ ме: мно га бу-

ду ец ца да школь ных уста ноў аду ка цыі, 

уста ноў агуль най ся рэд няй аду ка цыі. 

Вы шэй шыя на ву чаль ныя ўста но вы 

кра і ны імк нуц ца атры маць зван не 

«Уні вер сі тэт 3.0», ад кры ва юц ца но-

выя за па тра ба ва ныя на рын ку пра цы 

спе цы яль нас ці і мно гае ін шае», — ка-

жа дэ пу тат.

Як рас ка за ла Тац ця на Аў ту хо ва, 

Мі ніс тэр ства аду ка цыі і про філь ная ка мі сія ніж няй па ла ты пар ла-

мен та па чы на юць ра бо ту над но вы мі пра ві ла мі пры ёму ў вы шэй шыя 

на ву чаль ныя ўста но вы.

«Па ды хо ды не аб ход на кры ху змя ніць у ад па вед нас ці з су час ны мі 

па тра ба ван ня мі, — рас каз вае пар ла мен та рый. — Для па ступ лен ня на 

не ка то рыя спе цы яль нас ці не аб ход на жы вая раз мо ва эк за ме на та ра і 

та го, хто эк за ме ну ец ца. І гэ та ад но з са мых важ ных змя нен няў, якія 

бу дуць уне се ны ў но выя пра ві лы».

За пі са ла Ма рыя ДА ДА ЛКА.
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