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У БДУ вы зна чы лi пе ра мож-

цаў у аду ка цый ным кон кур се 

стар та паў для мо ла дзi Startup 

Heart. Най леп шай ака за ла ся 

iнi цы я ты ва TheGreenWay сту-

дэнт кi гiс та рыч на га фа куль-

тэ та БДУ.

TheGreenWay скi ра ва ны на па-

пу ля ры за цыю аг ра эка ту рыз му ў 

Бе ла ру сi i пра ду гледж вае ства-

рэн не ма бiль най пра гра мы для 

са ма стой ных па да рож жаў па эка-

ла гiч ных «зя лё ных марш ру тах» 

кра i ны. Ма гiст рант ка гiс та рыч-

на га фа куль тэ та БДУ i па су мя-

шчаль нiц тве кi раў нiк пра ек та 

Свят ла на ДА ЛЮК вы ву чае тэ му 

эка ла гiч на га ту рыз му ўжо больш 

за пяць га доў. Яна рас ка за ла, што 

iдэя ства рэн ня та кой iн фар ма цый-

най пля цоў кi з'я вi ла ся не каль кi га-

доў та му:

— Я шмат па да рож нi ча ла па 

роз ных кра i нах. За ўва жы ла, што ў 

мно гiх пар ках ёсць кар ты i ма бiль-

ныя пра гра мы для больш зруч ных 

па ез дак. Па ду ма ла: ча му ў нас та-

ко га ня ма? Па сту пiў шы ў ма гiст ра-

ту ру, рас ка за ла ку ра та ру аб сва ёй 

iдэi ства рэн ня ма бiль най пра гра-

мы, i яна мя не пад тры ма ла.

Яшчэ пад час ра бо ты над ды сер-

та цы яй Свят ла на звяр ну ла ўва гу на 

шэ раг праб лем, якiя стрым лi ва юць 

раз вiц цё эка ту рыз му ў кра i не. Ад-

на з га лоў ных — ад сут насць дак-

лад най iн фар ма цыi аб «зя лё ных 

марш ру тах», што аб' яд ноў ва юць 

раз на стай ныя пры род ныя, эт на-

гра фiч ныя i куль тур ныя сла ву тас-

цi: унi каль ныя ланд шаф ты, мес цы 

пра жы ван ня рэд кiх жы вёл i iн шае.

— У Бе ла ру сi, на жаль, па куль 

што ня ма адзi най ан лайн-ба зы, дзе 

бы лi б прад стаў ле ны па трэб ныя 

звест кi аб эка ла гiч ных сцеж ках i 

iн шых пры род ных аб' ек тах. Iх сот нi, 

але не мно гiя пра тое ве да юць, — 

ад зна чы ла су раз моў нi ца. — Да рэ чы, 

ка лi ту рыс ты з iн шых кра iн хо чуць 

ар га нi за ваць ней кую па езд ку, 

час та су ты ка юц ца з тым, што не 

ары ен ту юц ца ў мес ца зна хо джан нi 

ста я нак уз доўж эка марш ру таў, дзе 

пры не аб ход нас цi мож на пе ра на-

ча ваць. Та му ха це ла ся ства рыць 

бяс плат ную пля цоў ку для ама та раў 

па да рож жаў, на якой бу дуць раз-

ме шча ны звест кi аб аг ра ся дзi бах, 

сла ву тых гiс та рыч ных мяс цi нах, 

да мах ра мес нi каў, iнакш ка жу чы, 

з'я вяц ца комп лекс ныя ту рыс тыч-

ныя на прам кi. Кож ны з iх бу дзе су-

пра ва джац ца апi сан нем на рус кай 

i анг лiй скай мо вах з фо та здым ка мi 

i вод гу ка мi па да рож нi каў. Усе аб'-

ек ты бу дуць мець сiс тэ му па зна-

чэн няў да ступ нас цi для дзя цей, 

лю дзей з iн ва лiд нас цю i з хат нi мi 

га да ван ца мi. Гэ та на ша ад на з га-

лоў ных мi сiй — зра бiць так, каб 

пра гра ма бы ла ка рыс ная для ўсiх 

ка тэ го рый лю дзей.

Для пра вер кi iдэi на за па тра-

ба ва насць Свят ла на вы сту пi ла на 

Рэс пуб лi кан скiм кон кур се на ву ко-

вых ра бот i Мiж на род ным сту дэнц-

кiм эка ла гiч ным кан грэ се, дзе пра-

ект быў ад зна ча ны як перс пек тыў-

ны. Пас ля са бра ла ка ман ду спа-

чат ку ся род сва iх зна ё мых, праз 

не ка то ры час знай шла не ка то рых 

спе цы я лiс таў праз кон курс са цы я-

ль ных пра ек таў Social Weekend.

— Са мае скла да нае ў рас пра-

цоў цы та кой пра гра мы — згур та-

ва ны ка лек тыў. Трэ ба ра зу мець, 

што наш пра ект у пер шую чар гу 

са цы яль ны i мы не пла ну ем за раб-

ляць на iм вя лi кiя гро шы. За раз у 

нас тры спе цы я лiс ты, уклю ча ю чы 

мя не. Гэ та вэб-рас пра цоў шчык 

Мi ха iл Чвар коў, бiз нес-ана лi тык 

Анд рэс Рыа, я ж ад каз ваю за пра-

соў ван не ма бiль най пра гра мы. На 

сён ня мы пра цу ем над пра гра май 

для ка рыс таль нi каў android, паз ней 

яна бу дзе да ступ ная i для ios. Каб 

ма бiль ная пра гра ма атры ма ла ся 

ка рыс най i за па тра ба ва най, у яе 

трэ ба ўклас цi шмат сiл i, што не ма-

ла важ на, гро шай. Па куль фi нан -

са ван не не шу ка ем, але ўжо ёсць 

тыя, хто га то вы нас пад тры маць 

i да па маг чы з по шу кам iн вес та-

раў, — рас ка за ла Свят ла на.

Пра ект TheGreenWay не мае 

край нiх тэр мi наў рэа лi за цыi i мо жа 

па ста ян на аб наў ляц ца па ме ры раз-

вiц ця сет кi «зя лё ных марш ру таў» у 

кра i не. Ад нак Свят ла на ка жа: «За цi-

каў ле ных у на шым пра дук це шмат, 

асаб лi ва ў су вя зi з ка ра на вi ру сам 

мно гiя хо чуць ар га нi за ваць па да рож-

жа па Бе ла ру сi, та му спа дзя ём ся, 

што атры ма ец ца за кон чыць ра бо ту 

ў най блi жэй шы час».

Да вед ка
Ар га нi за та рам кон кур су вы-

сту пiў эка на мiч ны фа куль тэт 

БДУ пры пад трым цы EPAM 

Belarus. Пер шы яго се зон прай-

шоў ле тась у маi i са браў больш 

за 40 пра ек таў. Сё ле та кон курс 

атры маў ста тус мiж на род на га i 

аб' яд наў удзель нi каў з Бе ла ру сi, 

Ка зах ста на i ЗША.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Аса бiс ты ка бi нет 
з лiч ба вым парт фо лiа

«Лiч ба вая пры ём ная ка мi сiя» ство ра на ў ГрДУ 

iмя Ян кi Ку па лы. Ця пер абi ту ры ен ты Гро дзен-

ска га дзяр жаў на га ўнi вер сi тэ та змо гуць па даць 

да ку мен ты i да ве дац ца аб сва iм за лi чэн нi ў 

сту дэн ты ў рэ жы ме ан лайн.

Абi ту ры ен ту не аб ход на за рэ гiст ра вац ца на сай це 

abit.grsu.by, дзе аў та ма тыч на бу дзе ство ра ны яго аса-

бiс ты ка бi нет. У iм у лю бы зруч ны час мож на за поў-

нiць ан ке ту абi ту ры ен та i за гру зiць фа та гра фiю для 

сту дэнц ка га бi ле та. Сэр вiс да зва ляе пры ма ца ваць 

элект рон ныя ко пii не аб ход ных для па ступ лен ня да-

ку мен таў. Атры маў шы сер ты фi ка ты ЦТ, абi ту ры ен ту 

за ста нец ца толь кi ўнес цi iх вы нi кi ў ан ке ту.

Пас ля пра хо джан ня пра цэ ду ры пра вер кi да ку мен-

таў пры ём най ка мi сi яй абi ту ры ент атрым лi вае маг чы-

масць раз дру ка ваць за яву, да га во ры на пад рых тоў ку 

i ко пii да ку мен таў, не аб ход ных для фар мi ра ван ня 

аса бiс тай спра вы. Па пя рэд не за рэ гiст ра ваў шы ся ў 

элект рон най чар зе на зруч ны час, абi ту ры ен ту не аб-

ход на бу дзе аса бiс та па даць ары гi на лы да ку мен таў 

у пры ём ную ка мi сiю ГрДУ iмя Ян кi Ку па лы ў пе ры яд 

з 25 лi пе ня да 31 лi пе ня — на бюд жэт ную фор му i з 

25 лi пе ня да 12 жнiў ня — на плат ную фор му на ву-

чан ня. Вы нi кi ўступ ных вы пра ба ван няў i кон курс ная 

сi ту а цыя ў рэ жы ме рэ аль на га ча су бу дуць ад люст ра-

ва ныя ў аса бiс тым ка бi не це абi ту ры ен та.

Сэр вiс «Лiч ба вая пры ём ная ка мi сiя», у ства рэн нi 

яко га пры ня лi ўдзел су пра цоў нi кi i сту дэн ты ўнi вер-

сi тэ та, за бяс печ вае шы ро кiя маг чы мас цi не прос та 

па даць да ку мен ты ў пры ём ную ка мi сiю для iх па-

пя рэд ня га вы ву чэн ня, але i атры маць кан суль та цыi 

спе цы я лiс таў, азна ё мiц ца з усi мi спе цы яль нас ця мi 

Ку па лаў ска га ўнi вер сi тэ та i здзейс нiць свой вы бар, 

аба пi ра ю чы ся на сер ты фi ка ты ЦТ. На плат фор ме 

абi ту ры ент змо жа ў рэ жы ме ан лайн па гу та рыць з 

дэ ка на мi i сту дэн та мi фа куль тэ таў i на ве даць кар пу-

сы i фа куль тэ ты ўнi вер сi тэ та ў рам ках вiр ту аль най 

эк скур сii.

Вар та ад зна чыць, што пры ём ная ка мi сiя ў Гро-

дзен скiм дзяр жаў ным унi вер сi тэ це iмя Ян кi Ку па лы 

ў вiр ту аль най пра сто ры пра цуе ўжо не пер шы год, 

i за лi чэн не ў сту дэн ты пра хо дзiць у элект рон ным 

вы гля дзе.

Пас ля за лi чэн ня ў вiр ту аль най пра сто ры ўнi вер сi-

тэ та ў кож на га пер ша курс нi ка з'яў ля ец ца свой аса бiс-

ты ка бi нет з усёй не аб ход най i ак ту аль най iн фар ма-

цы яй: до сту пам да аду ка цый на га пар та ла, ву чэб ных 

ма тэ ры я лаў, па слуг ГрДУ iмя Ян кi Ку па лы, а так са ма 

маг чы масць фар мi ра ван ня лiч ба ва га парт фо лiа для 

бу ду ча га пра ца ўлад ка ван ня.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

Вы шэй шыя на ву чаль ныя ўста но вы 

Бе ла ру сi аб вяс цi лi на бор на но выя 

спе цы яль нас цi, якiя звя за ны пе ра-

важ на з тэх на ло гi я мi, пра гра ма ван-

нем i эка но мi кай.

Так, Ба ра на вiц кi дзяр жаў ны ўнi вер сi-

тэт у но вым на ву чаль ным го дзе пра па-

нуе абi ту ры ен там дзве но выя спе цы яль-

нас цi — «Вы твор часць вы ра баў на асно-

ве трох мер ных тэх на ло гiй» (iн жы нер ны 

фа куль тэт) i «Эка но мi ка i ар га нi за цыя 

вы твор час цi» (фа куль тэт эка но мi кi i 

пра ва). Бу ду чых iн жы не раў пры муць на 

дзён ную фор му на ву чан ня. Эка на мiч ная 

пра гра ма мае спе цы я лi за цыю «Ма шы на-

 бу да ван не» на дзён най фор ме i на за-

воч най ска ро ча най. На за воч ным ад дзя-

лен нi з но ва га на ву чаль на га го да з'я вiц-

ца i дыс тан цый ная фор ма на ву чан ня па 

спе цы яль нас цi «пра ва знаў ства».

На фа куль тэ це хi мiч най тэх на ло гii i тэх-

нi кi Бе ла рус ка га дзяр жаў на га тэх на ла гiч-

на га ўнi вер сi тэ та бу дзе вес цi ся на бор на 

спе цы яль насць «Пра мыс ло вая во да пад-

рых тоў ка i во да ачыст ка». На фа куль тэ це 

ляс ной iн жы не рыi, ма тэ ры я лаз наў ства 

i ды зай ну БДТУ ад кры ец ца спе цы яль-

насць «Ляс ная iн жы не рыя i ла гiс тыч ная 

iнф ра струк ту ра ляс но га комп лек су».

Вi цеб скi дзяр жаў ны тэх на ла гiч ны 

ўнi вер сi тэт на фа куль тэ це эка но мi кi i 

бiз нес-кi ра ван ня на воч най фор ме на-

ву чан ня пра па нуе за па тра ба ва ную спе-

цы яль насць «Эка но мi ка элект рон на га 

бiз не су». Пла ну ец ца, што сту дэн ты бу-

дуць вы ву чаць як эка на мiч ныя, так i тэх-

нiч ныя дыс цып лi ны. Праз ча ты ры га ды 

вы пуск нi кам бу дзе пры свое на ква лi фi-

ка цыя «эка на мiст-пра гра мiст».

З 2020 го да ў Вi цеб скiм дзяр жаў ным 

унi вер сi тэ це iмя П. М. Ма шэ ра ва з'я вяц-

ца спе цы яль нас цi «Кi ра ван не iн фар ма-

цый ны мi рэ сур са мi», «Лiнг вiс тыч нае за-

бес пя чэн не мiж куль тур ных ка му нi ка цый 

(знеш не эка на мiч ныя су вя зi)» i «Рус кая 

мо ва i лi та ра ту ра. За меж ная мо ва (кi-

тай ская)».

Го мель скi дзяр жаў ны ўнi вер сi тэт iмя 

Фран цыс ка Ска ры ны ад кры вае на бор на 

тры но выя спе цы яль нас цi: «Пры клад ная 

iн фар ма ты ка (пра грам нае за бес пя чэн не 

кам п'ю тар ных сiс тэм)», «Лiнг вiс тыч нае 

за бес пя чэн не мiж куль тур ных ка му нi ка-

цый (мiж на род ны ту рызм)» i «Рус кая 

мо ва i лi та ра ту ра. За меж ная мо ва (анг-

лiй ская)».

На дзён най фор ме на ву чан ня ў Гро-

дзен скiм дзяр жаў ным унi вер сi тэ це iмя 

Ян кi Ку па лы абi ту ры ен там пра па ну юц ца 

ча ты ры но выя спе цы яль нас цi: «Штуч-

ны iн тэ лект», «Пра мыс ло выя ро ба ты i 

ро ба та тэх нiч ныя комп лек сы ў ма шы на -

бу да ван нi», «Ды зайн вiр ту аль на га ася-

род дзя» i «Спар тыў на-пе да га гiч ная 

дзей насць».

На фа куль тэ це ма тэ ма ты кi i пры ро да-

знаў ства Ма гi лёў ска га дзяр жаў на га ўнi-

вер сi тэ та iмя А. А. Ку ля шо ва рас пач нец ца 

пад рых тоў ка па спе цы яль нас цях «Ме ды ка-

бiя ла гiч ная спра ва» i «Пра грам нае за-

бес пя чэн не iн фар ма цый ных тэх на ло гiй». 

Фор ма на ву чан ня — дзён ная. Акра мя 

воч най фор мы, пла ну ец ца на бор i на за-

воч ную ска ро ча ную для тых, хто скон чыў 

ка ледж па гэ тым жа про фi лi.

У 2020 го дзе ў Па лес кiм дзяр жаў ным 

унi вер сi тэ це ство ра ны пя ты фа куль-

тэт — iн жы нер ны, якi бу дзе рых та ваць 

кад ры для раз вiц ця iн жы нi рын га ва га 

на прам ку эка но мi кi кра i ны па спе цы-

яль нас цях «Пра мыс ло вае ры ба вод ства 

(тэх на ло гiя пе ра пра цоў кi рыб най пра-

дук цыi)», «Iн фар ма цый ныя тэх на ло гii фi-

нан са ва-крэ дыт най сiс тэ мы», «Са до ва-

пар ка вае бу даў нiц тва (ланд шафт нае бу-

даў нiц тва)».

По лац кi дзяр жаў ны ўнi вер сi тэт на 

юры дыч ным фа куль тэ це ад кры вае на-

бор на спе цы яль насць «Мыт ная спра ва». 

На стар шых кур сах мож на бу дзе вы браць 

спе цы я лi за цыi «Пра ва вое за бес пя чэн не 

мыт най дзей нас цi», «Эка на мiч нае за бес-

пя чэн не мыт най дзей нас цi» i атры маць 

ква лi фi ка цыю «Спе цы я лiст мыт най спра-

вы». Фор ма на ву чан ня — воч ная.

Но выя i аб ноў ле ныя спе цы яль нас цi 

i спе цы я лi за цыi з'я вяц ца i ў Бе ла рус кiм 

на цы я наль ным тэх нiч ным унi вер сi тэ це. 

Так, на энер ге тыч ным фа куль тэ це ад-

кры ец ца спе цы яль насць «Пра ек та ван не 

i экс плу а та цыя атам ных i элект рыч ных 

стан цый». На фа куль тэ це тэх на ло гiй кi-

ра ван ня i гу ма нi та ры за цыi на спе цы я-

ль нас цi «Эка но мi ка i ар га нi за цыя вы-

твор час цi» ство ра ны но вы кi ру нак — 

«Эка на мiч ная бяс пе ка пра мыс ло ва га 

прад пры ем ства».

Акра мя та го, у абi ту ры ен таў з'я вiц ца 

маг чы масць тра пiць на спе цы я лi за цыю 

«Ады тыў ныя тэх на ло гii ў лi цей най вы-

твор час цi» ў рам ках спе цы яль нас цi «Ма-

шы ны i тэх на ло гiя лi цей най вы твор час-

цi». А ў рам ках спе цы яль нас цi «Пад' ём на-

транс парт ныя, бу даў нi чыя, да рож ныя 

ма шы ны i аб ста ля ван не» з'я вiц ца но вая 

спе цы я лi за цыя «Iна ва цый нае аб ста ля-

ван не для атры ман ня пра дук таў з ад пра-

ца ва ных бу даў нi чых кан струк цый».

На пры бо ра бу даў нi чым фа куль тэ це 

на спе цы яль нас цi «Бiя тэх нiч ныя ме-

ды цын скiя пры бо ры i сiс тэ мы» бу дуць 

ад кры ты дзве но выя спе цы я лi за цыi — 

«Тэх нiч ныя срод кi ды яг нос ты кi i ля чэн-

ня» i «Тэх нiч ныя срод кi за ме ны ор га наў 

i рэ абi лi та цыя».

У БНТУ так са ма пра вя лi рэ брэн дынг 

спе цы яль нас цi «Га рад скi элект рыч ны 

транс парт», i ў 2020 го дзе ВНУ бу дзе 

ажыц цяў ляць на бор па аб ноў ле най спе-

цы яль нас цi «Элект рыч ны i аў та ном ны 

транс парт». А ў на ступ ным го дзе пла-

ну ец ца ад крыць но вую спе цы яль насць 

«Пра мыс ло вы ды зайн» з не каль кi мi кi-

рун ка мi: «Ды зайн транс парт ных срод-

каў» — на аў та трак тар ным фа куль тэ це 

i «Ды зайн вы твор ча га аб ста ля ван ня» — 

на фа куль тэ це тэх на ло гiй кi ра ван ня i 

гу ма нi та ры за цыi.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

ДА ЛУ ЧЫЦ ЦА ДА «ЗЯ ЛЁ НЫХ МАРШ РУ ТАЎ»

Но выя маг чы мас цiНо выя маг чы мас цi

СПЕ ЦЫ ЯЛЬ НАС ЦI, 
ЗА ПА ТРА БА ВА НЫЯ ЧА САМ

Абi ту ры ент-2020Абi ту ры ент-2020

У Па лес кiм дзяр жаў ным 
унi вер сi тэ це ство ра ны 
пя ты фа куль тэт — iн жы нер ны


