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СПЕЦЫЯЛЬНАСЦI,
ЗАПАТРАБАВАНЫЯ ЧАСАМ

Асабiсты кабiнет
з лiчбавым партфолiа
«Лiчбавая прыёмная камiсiя» створана ў ГрДУ
iмя Янкi Купалы. Цяпер абiтурыенты Гродзенскага дзяржаўнага ўнiверсiтэта змогуць падаць
дакументы i даведацца аб сваiм залiчэннi ў
студэнты ў рэжыме анлайн.
Абiтурыенту неабходна зарэгiстравацца на сайце
abit.grsu.by, дзе аўтаматычна будзе створаны яго асабiсты кабiнет. У iм у любы зручны час можна запоўнiць анкету абiтурыента i загрузiць фатаграфiю для
студэнцкага бiлета. Сэрвiс дазваляе прымацаваць
электронныя копii неабходных для паступлення дакументаў. Атрымаўшы сертыфiкаты ЦТ, абiтурыенту
застанецца толькi ўнесцi iх вынiкi ў анкету.
Пасля праходжання працэдуры праверкi дакументаў прыёмнай камiсiяй абiтурыент атрымлiвае магчымасць раздрукаваць заяву, дагаворы на падрыхтоўку
i копii дакументаў, неабходных для фармiравання
асабiстай справы. Папярэдне зарэгiстраваўшыся ў
электроннай чарзе на зручны час, абiтурыенту неабходна будзе асабiста падаць арыгiналы дакументаў
у прыёмную камiсiю ГрДУ iмя Янкi Купалы ў перыяд
з 25 лiпеня да 31 лiпеня — на бюджэтную форму i з
25 лiпеня да 12 жнiўня — на платную форму навучання. Вынiкi ўступных выпрабаванняў i конкурсная
сiтуацыя ў рэжыме рэальнага часу будуць адлюстраваныя ў асабiстым кабiнеце абiтурыента.
Сэрвiс «Лiчбавая прыёмная камiсiя», у стварэннi
якога прынялi ўдзел супрацоўнiкi i студэнты ўнiверсiтэта, забяспечвае шырокiя магчымасцi не проста
падаць дакументы ў прыёмную камiсiю для iх папярэдняга вывучэння, але i атрымаць кансультацыi
спецыялiстаў, азнаёмiцца з усiмi спецыяльнасцямi
Купалаўскага ўнiверсiтэта i здзейснiць свой выбар,
абапiраючыся на сертыфiкаты ЦТ. На платформе
абiтурыент зможа ў рэжыме анлайн пагутарыць з
дэканамi i студэнтамi факультэтаў i наведаць карпусы i факультэты ўнiверсiтэта ў рамках вiртуальнай
экскурсii.
Варта адзначыць, што прыёмная камiсiя ў Гродзенскiм дзяржаўным унiверсiтэце iмя Янкi Купалы
ў вiртуальнай прасторы працуе ўжо не першы год,
i залiчэнне ў студэнты праходзiць у электронным
выглядзе.
Пасля залiчэння ў вiртуальнай прасторы ўнiверсiтэта ў кожнага першакурснiка з'яўляецца свой асабiсты кабiнет з усёй неабходнай i актуальнай iнфармацыяй: доступам да адукацыйнага партала, вучэбных
матэрыялаў, паслуг ГрДУ iмя Янкi Купалы, а таксама
магчымасць фармiравання лiчбавага партфолiа для
будучага працаўладкавання.
Надзея НIКАЛАЕВА.

Вышэйшыя навучальныя ўстановы
Беларусi абвясцiлi набор на новыя
спецыяльнасцi, якiя звязаны пераважна з тэхналогiямi, праграмаваннем i эканомiкай.
Так, Баранавiцкi дзяржаўны ўнiверсiтэт у новым навучальным годзе прапануе абiтурыентам дзве новыя спецыяльнасцi — «Вытворчасць вырабаў на аснове трохмерных тэхналогiй» (iнжынерны
факультэт) i «Эканомiка i арганiзацыя
вытворчасцi» (факультэт эканомiкi i
права). Будучых iнжынераў прымуць на
дзённую форму навучання. Эканамiчная
праграма мае спецыялiзацыю «Машынабудаванне» на дзённай форме i на завочнай скарочанай. На завочным аддзяленнi з новага навучальнага года з'явiцца i дыстанцыйная форма навучання па
спецыяльнасцi «правазнаўства».

У Палескiм дзяржаўным
унiверсiтэце створаны
пяты факультэт — iнжынерны
На факультэце хiмiчнай тэхналогii i тэхнiкi Беларускага дзяржаўнага тэхналагiчнага ўнiверсiтэта будзе весцiся набор на
спецыяльнасць «Прамысловая водападрыхтоўка i водаачыстка». На факультэце
лясной iнжынерыi, матэрыялазнаўства
i дызайну БДТУ адкрыецца спецыяльнасць «Лясная iнжынерыя i лагiстычная
iнфраструктура ляснога комплексу».
Вi цеб скi дзяр жаў ны тэх на ла гiч ны
ўнiверсiтэт на факультэце эканомiкi i
бiзнес-кiравання на вочнай форме навучання прапануе запатрабаваную спецыяльнасць «Эканомiка электроннага
бiзнесу». Плануецца, што студэнты будуць вывучаць як эканамiчныя, так i тэхнiчныя дысцыплiны. Праз чатыры гады
выпускнiкам будзе прысвоена квалiфiкацыя «эканамiст-праграмiст».
З 2020 года ў Вiцебскiм дзяржаўным
унiверсiтэце iмя П. М. Машэрава з'явяцца спецыяльнасцi «Кiраванне iнфармацыйнымi рэсурсамi», «Лiнгвiстычнае за-

беспячэнне мiжкультурных камунiкацый
(знешнеэканамiчныя сувязi)» i «Руская
мова i лiтаратура. Замежная мова (кiтайская)».
Гомельскi дзяржаўны ўнiверсiтэт iмя
Францыска Скарыны адкрывае набор на
тры новыя спецыяльнасцi: «Прыкладная
iнфарматыка (праграмнае забеспячэнне
камп'ютарных сiстэм)», «Лiнгвiстычнае
забеспячэнне мiжкультурных камунiкацый (мiжнародны турызм)» i «Руская
мова i лiтаратура. Замежная мова (англiйская)».
На дзённай форме навучання ў Гродзенскiм дзяржаўным унiверсiтэце iмя
Янкi Купалы абiтурыентам прапануюцца
чатыры новыя спецыяльнасцi: «Штучны iнтэлект», «Прамысловыя робаты i
робататэхнiчныя комплексы ў машынабудаваннi», «Дызайн вiртуальнага асярод дзя» i «Спар тыў на-пе да га гiч ная
дзейнасць».
На факультэце матэматыкi i прыродазнаўства Магiлёўскага дзяржаўнага ўнiверсiтэта iмя А. А. Куляшова распачнецца
падрыхтоўка па спецыяльнасцях «Медыкабiялагiчная справа» i «Праграмнае забеспячэнне iнфармацыйных тэхналогiй».
Форма навучання — дзённая. Акрамя
вочнай формы, плануецца набор i на завочную скарочаную для тых, хто скончыў
каледж па гэтым жа профiлi.
У 2020 годзе ў Палескiм дзяржаўным
унiверсiтэце створаны пяты факультэт — iнжынерны, якi будзе рыхтаваць
кадры для развiцця iнжынiрынгавага
напрамку эканомiкi краiны па спецыяльнасцях «Прамысловае рыбаводства
(тэхналогiя перапрацоўкi рыбнай прадукцыi)», «Iнфармацыйныя тэхналогii фiнансава-крэдытнай сiстэмы», «Садовапаркавае будаўнiцтва (ландшафтнае будаўнiцтва)».
Полацкi дзяржаўны ўнiверсiтэт на
юрыдычным факультэце адкрывае набор на спецыяльнасць «Мытная справа».
На старшых курсах можна будзе выбраць
спецыялiзацыi «Прававое забеспячэнне

мытнай дзейнасцi», «Эканамiчнае забеспячэнне мытнай дзейнасцi» i атрымаць
квалiфiкацыю «Спецыялiст мытнай справы». Форма навучання — вочная.
Новыя i абноўленыя спецыяльнасцi
i спецыялiзацыi з'явяцца i ў Беларускiм
нацыянальным тэхнiчным унiверсiтэце.
Так, на энергетычным факультэце адкрыецца спецыяльнасць «Праектаванне
i эксплуатацыя атамных i электрычных
станцый». На факультэце тэхналогiй кiравання i гуманiтарызацыi на спецыяльнасцi «Эканомiка i арганiзацыя вытворчасцi» створаны новы кiрунак —
«Эканамiчная бяспека прамысловага
прадпрыемства».
Акрамя таго, у абiтурыентаў з'явiцца
магчымасць трапiць на спецыялiзацыю
«Адытыўныя тэхналогii ў лiцейнай вытворчасцi» ў рамках спецыяльнасцi «Машыны i тэхналогiя лiцейнай вытворчасцi». А ў рамках спецыяльнасцi «Пад'ёмнатранспартныя, будаўнiчыя, дарожныя
машыны i абсталяванне» з'явiцца новая
спецыялiзацыя «Iнавацыйнае абсталяванне для атрымання прадуктаў з адпрацаваных будаўнiчых канструкцый».
На прыборабудаўнiчым факультэце
на спецыяльнасцi «Бiятэхнiчныя медыцынскiя прыборы i сiстэмы» будуць
адкрыты дзве новыя спецыялiзацыi —
«Тэхнiчныя сродкi дыягностыкi i лячэння» i «Тэхнiчныя сродкi замены органаў
i рэабiлiтацыя».
У БНТУ таксама правялi рэбрэндынг
спецыяльнасцi «Гарадскi электрычны
транспарт», i ў 2020 годзе ВНУ будзе
ажыццяўляць набор па абноўленай спецыяльнасцi «Электрычны i аўтаномны
транспарт». А ў наступным годзе плануецца адкрыць новую спецыяльнасць
«Прамысловы дызайн» з некалькiмi кiрункамi: «Дызайн транспартных сродкаў» — на аўтатрактарным факультэце
i «Дызайн вытворчага абсталявання» —
на факультэце тэхналогiй кiравання i
гуманiтарызацыi.
Надзея НIКАЛАЕВА.

Бачыць мэту

ДАЛУЧЫЦЦА ДА «ЗЯЛЁНЫХ МАРШРУТАЎ»
У БДУ вызначылi пераможцаў у адукацыйным конкурсе
стартапаў для моладзi Startup
Heart. Найлепшай аказалася
iнiцыятыва TheGreenWay студэнткi гiстарычнага факультэта БДУ.
TheGreenWay скiраваны на папулярызацыю аграэкатурызму ў
Беларусi i прадугледжвае стварэнне мабiльнай праграмы для
самастойных падарожжаў па экалагiчных «зялёных маршру тах»
краiны. Магiстрантка гiстарычнага факультэта БДУ i па сумяшчальнiцтве кiраўнiк праек та
Святлана ДАЛЮК вывучае тэму
экалагiчнага турызму ўжо больш
за пяць гадоў. Яна расказала, што
iдэя стварэння такой iнфармацыйнай пляцоўкi з'явiлася некалькi гадоў таму:
— Я шмат падарожнiчала па
розных краiнах. Заўважыла, што ў
многiх парках ёсць карты i мабiльныя праграмы для больш зручных
паездак. Падумала: чаму ў нас такога няма? Паступiўшы ў магiстратуру, расказала куратару аб сваёй
iдэi стварэння мабiльнай праграмы, i яна мяне падтрымала.
Яшчэ падчас работы над дысертацыяй Святлана звярнула ўвагу на

шэраг праблем, якiя стрымлiваюць
развiццё экатурызму ў краiне. Адна з галоўных — адсутнасць дакладнай iнфармацыi аб «зялёных
маршрутах», што аб'ядноўваюць
разнастайныя прыродныя, этнаграфiчныя i культурныя славутасцi: унiкальныя ландшафты, месцы
пражывання рэдкiх жывёл i iншае.
— У Беларусi, на жаль, пакуль
што няма адзiнай анлайн-базы, дзе
былi б прадстаўлены патрэбныя
звесткi аб экалагiчных сцежках i
iншых прыродных аб'ектах. Iх сотнi,
але не многiя пра тое ведаюць, —
адзначыла суразмоўнiца. — Дарэчы,

калi турысты з iншых краiн хочуць
ар га нi за ваць ней кую па езд ку,
часта сутыкаюцца з тым, што не
арыентуюцца ў месцазнаходжаннi
стаянак уздоўж экамаршрутаў, дзе
пры неабходнасцi можна пераначаваць. Таму хацелася стварыць
бясплатную пляцоўку для аматараў
падарожжаў, на якой будуць размешчаны звесткi аб аграсядзiбах,
славу тых гiстарычных мясцiнах,
дамах рамеснiкаў, iнакш кажучы,
з'явяцца комплексныя турыстычныя напрамкi. Кожны з iх будзе суправаджацца апiсаннем на рускай
i англiйскай мовах з фотаздымкамi
i водгукамi падарожнiкаў. Усе аб'екты будуць мець сiстэму пазначэнняў даступнасцi для дзяцей,
людзей з iнвалiднасцю i з хатнiмi
гадаванцамi. Гэта наша адна з галоўных мiсiй — зрабiць так, каб
праграма была карысная для ўсiх
катэгорый людзей.
Для праверкi iдэi на запатрабаванасць Святлана выступiла на
Рэспублiканскiм конкурсе навуковых работ i Мiжнародным студэнцкiм экалагiчным кангрэсе, дзе праект быў адзначаны як перспектыўны. Пасля сабрала каманду спачатку сярод сваiх знаёмых, праз
некаторы час знайшла некаторых

спецыялiстаў праз конкурс сацыяльных праектаў Social Weekend.
— Самае складанае ў распрацоўцы такой праграмы — згуртаваны калектыў. Трэба разумець,
што наш праект у першую чаргу
сацыяльны i мы не плануем зарабляць на iм вялiкiя грошы. Зараз у
нас тры спецыялiсты, уключаючы
мяне. Гэта вэб-распрацоўшчык
Мiхаiл Чваркоў, бiзнес-аналiтык
Андрэс Рыа, я ж адказваю за прасоўванне мабiльнай праграмы. На
сёння мы працуем над праграмай
для карыстальнiкаў android, пазней
яна будзе даступная i для ios. Каб
мабiльная праграма атрымалася
карыснай i запатрабаванай, у яе
трэба ўкласцi шмат сiл i, што немалаважна, грошай. Пакуль фiнансаванне не шукаем, але ўжо ёсць
тыя, хто гатовы нас падтрымаць
i дапамагчы з пошукам iнвестараў, — расказала Святлана.
Праект TheGreenWay не мае
крайнiх тэрмiнаў рэалiзацыi i можа
пастаянна абнаўляцца па меры развiцця сеткi «зялёных маршрутаў» у
краiне. Аднак Святлана кажа: «Зацiкаўленых у нашым прадукце шмат,
асаблiва ў сувязi з каранавiрусам
многiя хочуць арганiзаваць падарожжа па Беларусi, таму спадзяёмся,

што атрымаецца закончыць работу
ў найблiжэйшы час».

Даведка
Арганiзатарам конкурсу высту пiў экана мiч ны фа культэт
БДУ пры пад трым цы EPAM
Belarus. Першы яго сезон прайшоў летась у маi i сабраў больш
за 40 праектаў. Сёлета конкурс
атрымаў статус мiжнароднага i
аб'яднаў удзельнiкаў з Беларусi,
Казахстана i ЗША.
Дар'я ШЛАПАКОВА.
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