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25 лi пе ня а 18 га дзi не 
дзве ры пры ём ных ка мi-
сiй ВНУ для абi ту ры ен-
таў за чы ня юц ца. Бу дзе 
спы не на i вы да ча да ку-
мен таў з мэ тай пе ра хо-
ду на iн шую спе цы яль-
насць. Пры гэ тым у абi-
ту ры ен таў, якiя па спе-
юць тра пiць у бу ды нак 
да та го, як яго дзве ры 
на ўва ход за чы няц ца, 
за ста ец ца маг чы масць 
па даць свае да ку мен ты 
ў пры ём ную ка мi сiю.

Трэ ба за ўва жыць, што пра-
гно зы на конт та го, цi ўдас ца 
ВНУ ўкам плек та вац ца i, ка лi 
ўдас ца, то на коль кi «якас-
ным» бу дзе гэ ты на бор, ме лi 
сё ле та хут чэй пе сi мiс тыч ны 
ха рак тар. Яшчэ на эта пе рэ-
гiст ра цыi на цэнт ра лi за ва нае 
тэс цi ра ван не ста ла зра зу ме-
ла, што коль касць ах вот ных 
штур ма ваць ВНУ змен шы-
ла ся амаль на 24 ты ся чы. 
А пас ля аб вяч шэн ня вы нi каў 
удзель нi каў ЦТ пра ва ўдзель-
нi чаць у кон курс ным ад бо ры 
па зба вi лi ся яшчэ больш як 
40,5 ты ся чы ча ла век. Та кiм 
чы нам коль касць мес цаў у 
ВНУ (на бюд жэт най i плат-

най фор мах на ву чан ня) ака-
за ла ся боль шай за коль касць 
па тэн цы яль ных прэ тэн дэн таў 
на сту дэнц кi бi лет.

Але, як i праг на за ва лi ар-
га нi за та ры цэнт ра лi за ва на га 
тэс цi ра ван ня, кан ку рэн цыя 
на са мых прэ стыж ных ся-
род мо ла дзi спе цы яль нас-
цях сё ле та аб васт ры ла ся, 
па коль кi ўзрас ла коль касць 
абi ту ры ен таў, якiя на бра лi на 
ЦТ вы со кiя ба лы. Па сло вах 
ды рэк та ра Рэс пуб лi кан ска-
га iн сты ту та кант ро лю ве даў 

Мi ка лая Фясь ко ва, за раз на-
зi ра ец ца пэў ная па ля ры за-
цыя па мiж ты мi, хто атры маў 
вы со кiя вы нi кi, i ты мi, хто не 
пе ра адо леў вы зна ча ны па рог 
(гэ та пе ра важ на вы пуск нi кi 
ўста ноў пра фе сiй на-тэх нiч-
най i ся рэд няй спе цы яль най 
аду ка цыi, а так са ма вы пуск-
нi кi мi ну лых га доў). I ад на, i 
дру гая гру па до сыць вя лi кiя. 
Ка лi ка заць пра ся рэд не ста-
тыс тыч на га абi ту ры ен та, то 
на ўяў най кры вой ён зна хо-
дзiц ца да стат ко ва да лё ка ад 

верх няй гру пы i блi жэй да гру-
пы з нiз кi мi ба ла мi.

Зра зу ме ла, што пер шы мi 
ў пры ём ныя ка мi сii ня суць да-
ку мен ты тыя ма ла дыя лю дзi, 
якiя цал кам упэў не ны ў сва iх 
ба лах i даў но вы зна чы лi ся i з 
ВНУ, i са сва ёй бу ду чай спе-
цы яль нас цю. На прык лад, свой 
на мер атрым лi ваць аду ка цыю 
ў БДУ агу чы лi ўжо 7 ула даль нi-
каў су мы ба лаў, якая пе ра вы-
шае 390. I яшчэ 11 абi ту ры ен-
таў ма юць лiч бу ад 384 да 389. 
Рэ корд най су май ба лаў (399!) 
мо жа па хва лiц ца вы пуск нi ца 
Ма зыр ска га аб лас но га лi цэя 
Воль га Ту гай, якая вы бра ла 
спе цы яль насць «хi мiя вы со кiх 

энер гiй». 397 ба лаў ма юць Нi-
на Ба ра ду лi на, вы пуск нi ца ста-
лiч най гiм на зii № 22, i На стас ся 
Та ран, вы пуск нi ца Рэ чыц ка га 
ра ён на га лi цэя. Абедз ве дзяў-
чы ны з'яў ля юц ца ўнi каль ны мi 
ўла даль нi ка мi трох ста баль ных 
сер ты фi ка таў. Нi на Ба ра ду лi на 
збi ра ец ца вы ву чаць у БДУ су-
свет ную эка но мi ку, а На стас ся 
Та ран за цi ка вi ла ся ак ту ар най 
ма тэ ма ты кай. Пры ем на ад зна-
чыць, што боль шасць ула даль-
нi каў са мых вы со кiх ба лаў збi-
ра юц ца па сту паць на фа куль-
тэт пры клад ной ма тэ ма ты кi 
i iн фар ма ты кi. Та кiм чы нам, 
са мую вя до мую, не толь кi ў 
на шай кра i не, але i за яе ме-
жа мi, ма тэ ма тыч ную шко лу 
ча кае доб рае па паў нен не. 
А вось на фi зiч ным фа куль тэ-
це, на ад ва рот, не вы клю ча ны, 
як заў сё ды, праб ле мы з за паў-
нен нем мес цаў.

Уво гу ле, ка лi ана лi зу еш 
лiч бы пры ёму на бюд жэт ную 

i плат ную фор му на ву чан ня, 
то не пе ра ста еш здзiў ляц ца 
ап ты мiз му кi раў нiц тва БДУ. 
На прык лад, на эка на мiч ным 
фа куль тэ це на спе цы яль насць 
«ме недж мент» збi ра юц ца пры-
няць на «бюд жэт» 34 ча ла ве-
кі, а на плат ную фор му на ву-
чан ня — 221. На фа куль тэ це 
фi ла со фii i са цы яль ных на вук 
план на бо ру на са цы я ло гiю на 
«бюд жэт» скла дае 34 мес цы, 
а на плат ную фор му на ву чан-
ня — 105. На псi ха ло гiю — 20 
ча ла век на бюд жэт ную i 60 — 

на плат ную. На мiж на род ныя 
ад но сi ны — 30 на «бюд жэт» 
i 125 — на плат нае ад дзя лен-
не. У Дзяр жаў ным iн сты ту це 
кi ра ван ня i са цы яль ных тэх на-
ло гiй БДУ на спе цы яль насць 
«са цы яль ная ра бо та» — 8 
на «бюд жэт» i 52 — на плат-
нае на ву чан не i гэ так да лей. 
За тое на спе цы яль насць «фi-
зi ка» план пры ёму на плат ную 
фор му на ву чан ня скла дае ўся-
го 24 мес цы, а за бюд жэт ныя 
срод кi тут га то вы на ву чаць 160 
ча ла век. Вось толь кi цi зной-
дуц ца ах вот ныя?

У Бе ла рус кiм дзяр жаў ным 
унi вер сi тэ це iн фар ма ты кi i 
ра дыё элект ро нi кi, як i ча ка-
ла ся, ня ма нi я кiх праб лем 
з за паў нен нем мес цаў на 
спе цы яль нас цях фа куль тэ та 
кам п'ю тар ных сiс тэм i се так. 
Тут так са ма 4 абi ту ры ен ты 
ма юць су му ба лаў ад 391 да 
400. 10 ча ла век на бра лi ад 
381 да 390 ба лаў i 20 ча ла век 
— больш як 370 ба лаў.

На но вых спе цы яль нас цях 
iн жы нер на-эка на мiч на га фа-
куль тэ та «элект рон ны мар ке-
тынг» i «эка но мi ка элект рон на-
га бiз не су» коль касць ах вот ных 

ужо больш чым удвая пе ра-
вы шае коль касць бюджэтных 
месцаў. Тое ж ты чыц ца i яшчэ 
ад ной но вай спе цы яль нас цi 
— «пра гра ма ва ныя ма бiль-
ныя сiс тэ мы». За тое не над та 
цi ка вяць мо ладзь фа куль тэт 
ра дыё тэх нi кi i элект ро нi кi i фа-
куль тэт тэ ле ка му нi ка цый.

А ў Бе ла рус кiм дзяр жаў-
ным пе да га гiч ным унi вер сi-
тэ це сi ту а цыя па куль i ўво-
гу ле вы гля дае да во лi сум на. 
Па ста не на ра нi цу 23 лi пе ня 

на спе цы яль насць «ма тэ ма-
ты ка i iн фар ма ты ка» бы ло 
па да дзе на 27 за яў, а ўся-
го тут га то вы пры няць на 
«бюд жэт» 115 ча ла век. На 
«фi зi ку i iн фар ма ты ку» па-
да лi 9 за яў пры пла не на бо ру 
75 ча ла век. Па куль што па 
коль кас цi па да дзе ных за яў 
лi дзi руе «да школь ная аду ка-
цыя» (107 ах вот ных на 170 
мес цаў). I «ла га пе дыя» — 77 
за яў на 60 мес цаў. Акра мя 
«ла га пе дыi», кон курс ная сi-
ту а цыя склад ва ец ца так са ма 
на спе цы яль нас цях «сур да-
пе да го гi ка» (30 прэ тэн дэн таў 
на 10 мес цаў), «псi ха ло гiя, 
са цы яль ная псi ха ло гiя» (30 
прэ тэн дэн таў на 15 мес цаў) i 
«псi ха ло гiя, пе да га гiч ная псi-
ха ло гiя» (21 прэ тэн дэнт на 10 
мес цаў). Што ты чыц ца су мы 
ба лаў, з якой абi ту ры ен ты 
«штур му юць» пе да га гiч ны 
ўнi вер сi тэт, то больш як 300 
ба лаў ма юць з бу ду чых пе да-
го гаў лi та раль на адзiн кi. За-
тое ха пае ся род абi ту ры ен таў 
БДПУ ма ла дых лю дзей, якiя 
на бра лi ў су ме за тры сер ты-
фi ка ты i ся рэд нi бал атэс та та 
кры ху больш як 100 ба лаў. 
Мож на мер ка ваць, што яны 
не без праб лем пе ра адо ле лi 
ўста ноў ле ны на ЦТ мi нi маль-
ны па рог...

Тым ча сам не ка то рыя ВНУ 
ўжо агу чы лi но выя «цэн нi кi» 
на аду ка цыю. На га да ем, што 
на ўзроў нi ўра да бы ло пры-
ня та ра шэн не аб па вы шэн нi 
з 1 ве рас ня кош ту на ву чан-
ня ў вы шэй шых на ву чаль ных 
уста но вах (i дзяр жаў ных, i 
пры ват ных) у ме жах 20%.

У Бе ла рус кiм дзяр жаў-
ным ме ды цын скiм унi вер-
сi тэ це для пер ша курс нi каў 
ля чэб на га, пе ды ят рыч на га i 
фар ма цэў тыч на га фа куль тэ-
таў кошт на ву чан ня скла дзе 
16 млн 400 ты сяч руб лёў, на 
ста ма та ла гiч ным — 19 млн 
150 ты сяч i на ме ды ка-пра-
фi лак тыч ным — 15 мiль ё наў 
руб леў.

У БНТУ «цэн нi кi» на дзён-
най фор ме на ву чан ня бу дуць 
ва гац ца ў за леж нас цi ад фа-
куль тэ та ад 13 млн 335 ты сяч 
да 14 млн 720 ты сяч руб лёў.

У Бе ла рус кiм дзяр жаў ным 
эка на мiч ным унi вер сi тэ це 
кошт на ву чан ня для пер ша-
курс нi каў скла дзе 15 млн 244 
ты ся чы руб леў, у БДУ IР — ад 
14 млн 605 ты сяч да 16 млн 
905 ты сяч, а ў Бе ла рус кiм 
дзяр жаў ным пе да га гiч ным 
унi вер сi тэ це — ад 11 млн 371 
ты сячы да 12 млн 10 ты сяч 
руб лёў.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.
ЗА ЎВА ГА: iн фар ма цыя 

аб хо дзе пры ёму за яў пры ве-
дзе на ў ар ты ку ле па ста не на 
9 га дзiн ра нi цы 23 лi пе ня.

Пры ём ная кам па нiя 2013Пры ём ная кам па нiя 2013  ��

У АБI ТУ РЫ ЕН ТАЎ ЗА СТА ЛI СЯ 
ДВА ДНI НА РОЗ ДУМ

Сё ле та на зi ра ец ца 
пэў ная па ля ры за цыя 
па мiж ты мi, хто атры маў 
вы со кiя вы нi кi, i ты мi, 
хто не пе ра адо леў 
вы зна ча ны па рог. 
I ад на, i дру гая гру па 
до сыць вя лi кiя.

Iн фар ма цыя пра ход пры ёму за яў i за яў ле ныя ба лы 
апош нi раз бу дзе аб ноў ле на 25 лi пе ня а 15 га дзi не. 
Та кiм чы нам, у абi ту ры ен таў бу дуць тры га дзi ны 
для та го, каб зра бiць свой кан чат ко вы вы бар.

Пры ём ныя ка мi сii бу дуць 
пра ца ваць у су бо ту 
27 лi пе ня i ў ня дзе лю 
4 жнiў ня. Апош нi дзень 
пры ёму да ку мен таў 
для на ву чан ня на плат най 
асно ве — 4 жнiў ня.

Ай цец Фё дар ПОЎ НЫ: 

«...І та кім 
пры яры тэ там 
ста лі апош нія 
25 га доў ад ра джэн ня 
на шай царк вы і ве ры»

На пя рэ дад ні свя-
точ ных па дзей у 
го нар 1025-год дзя 
Хры шчэн ня Ру сі 
на ста я цель пры-
хо ду Усіхс вяц кай 
царк вы, про та і е-
рэй Фё дар Поў ны, 
раз ва жае пра тое, 
што азна чае для 
на ша га гра мад-
ства гэ тая па дзея, 
якое зна чэн не яна 
мае для ўсіх кра ін 
гіс та рыч най Ру сі, 
най перш для Ра-
сіі, Бе ла ру сі і 
Укра і ны.

— Свя точ ныя па дзеі, звя за ныя з 1025-год дзем Хры-
шчэн ня Ру сі, па він ны да па маг чы ўсім нам ад чуць ду хоў ную 
ед насць і под ых гіс то рыі, — ка жа ай цец Фё дар. — Гэ та па-
спры яе на быц цю свай го сва бод на га, са ма быт на га шля ху 
ў бу ду чы ню. За раз мне гэ та зда ец ца над звы чай важ ным. 
Усе мы па він ны ра зу мець, што ме на ві та хры шчэн не Ру сі 
ха ва ец ца ў пад мур ку фар мі ра ван ня на шай цы ві лі за цыі. 
Вер насць гэ тым ду хоў ным ас но вам ёсць за лог та го, што мы 
за ста нем ся са мі мі са бой, а зна чыць, бу дзем па-са праўд на-
му шчас лі вы мі. Бо не мо гуць быць шчас лі вы мі на ро ды, якія 
здра дзі лі са бе, якія не ста лі ду хоў на сва бод ны мі.

Ка лі азір нуц ца на ўвесь пе ры яд пас ля хры шчэн ня, то мож-
на шмат што ска заць пра кож ны з эта паў гіс та рыч на га шля ху. 
Ад нак, мне ду ма ец ца, пра віль ным быў па сыл Па тры яр ха Кі ры-
ла аб не аб ход нас ці вы ба ру пэў на га пры яры тэ ту. І та кім пры-
яры тэ там ста лі апош нія 25 га доў ад ра джэн ня на шай царк вы і 
ве ры. Гэ та бы ла чвэрць ста год дзя ра ды каль ных змен у на шай 
дзяр жа ве — на быц ця і асэн са ван ня сва ёй на цы я наль най ідэн-
тыч нас ці, што цес на звя за на з цар коў ным жыц цём.

Свят ка ван не па він на за фік са ваць га ды цар коў на га ад ра-
джэн ня ў гіс та рыч най па мя ці лю дзей. З пунк ту гле джан ня 
ад ра джэн ня цар коў на га жыц ця гэ тыя 25 га доў, як ад зна чае 
Па тры ярх Кі рыл, — фе но мен, яко му ня ма роў ных у су свет-
най гіс то рыі. Ні дзе за та кі ка рот кі пра ме жак ча су не бы ло 
па бу да ва на столь кі хра маў, ство ра на столь кі хрыс ці ян скіх 
аб шчын, ні ко лі не на зі ра ла ся та ко га ма гут на га пра ры ву 
ў рэ лі гій ным жыц ці, як гэ та ад бы ло ся на пра сто ры гіс та-
рыч най Ру сі. Да стат ко ва пры га даць, што ў Мін ску бы ло 
не ка лі два дзей ныя хра мы. І вось сён ня мы ба чым у вя лі кай 
коль кас ці ўзве дзе ных хра маў лю дзей ма ла до га і ся рэд ня га 
ўзрос ту. Хра мы за поў не ны, і гэ та за лог ду хоў на га зда роўя, 
за лог на шай бу ду чы ні. І вель мі важ на даць зра зу мець усім 
лю дзям, ча му гэ та ста ла маг чы мым.

Якая ж сі ла да па ма га ла на шым на ро дам зра біць та кія 
пе ра ўтва рэн ні? Якая сі ла пад штурх ну ла аса біс та мя не кі-
нуць улад ка ва нае жыц цё ў Гер ма ніі ў скла да ныя 90-я га ды 
раз ва лу і за ня па ду, вяр нуц ца сю ды, за няц ца тым, што да ло 
та кія пла ды? Ка лі ця пер мы ка жам пра раз віц цё лю бой га-
лі ны на ша га жыц ця — эка но мі кі, па лі ты кі, куль ту ры, на ву кі, 
аду ка цыі, спор ту, то да кож най з іх у нас ёсць пы тан ні. Ад нак 
ня ма ні я кіх пы тан няў, якія да ты чы лі ся б ад ра джэн ня рэ лі-
гій на га жыц ця. Гэ та і ёсць фе но мен, да яко га мы ўсе ма ем 
да чы нен не. Нам, у на шай кра і не, не со рам на ця пер ба чыць 
кі раў ні коў цэрк ваў ін шых дзяр жаў, па каз ваць тое, што мы 
па спе лі зра біць. У нас ужы ва юц ца тра ды цыі і су час насць. 
І мы па він ны па мя таць, што на огул усё вель мі цес на ўза-
е ма звя за на. Не мо жа быць эка но мі кі дзе ля эка но мі кі або 
ду хоў нас ці дзе ля ду хоў нас ці. Усё па він на быць у гар мо ніі, 
як гэ та па він на быць у са мім ча ла ве ку.

Ла ка ма ты вам на ша га да лей ша га раз віц ця па він на стаць 
раз віц цё ду хоў на га, рэ лі гій на га жыц ця лю дзей. Раз мо ва 
ідзе пра вы нік та го ўза е ма дзе ян ня, якое царк ва ажыц цяў-
ляе з гра мад ствам. Пра рэ аль нае ўцар коў лен не со цень 
ты сяч лю дзей, змя нен ні іх псі ха ло гіі, аса біс тых ары ен ці раў. 
За ўваж це, усё гэ та ад бы ва ец ца ў той час, ка лі мы га во рым 
пра су свет ны эка на міч ны і фі нан са вы кры зіс. Раз важ лі выя 
ана лі ты кі сцвяр джа юць, што пры чы на та ко га ста но ві шча 
— у кры зі се асо бы ча ла ве ка. І вы ра зу ме е це, што азна чае 
рэ лі гій нае ад ра джэн не на фо не гэ та га кры зі су...

Па дзеі, звя за ныя са свят ка ван нем, мо гуць быць той сфе-
рай, дзе на шы на ро ды здоль ныя мно гае да па маг чы зра зу-
мець су час на му ча ла вец тву. Мы па він ны за фік са ваць зроб-
ле нае, зра біць зра зу ме лым для све ту гэ ты наш шлях.

Па тры ярх Кі рыл за ўва жае, што па слан не, якое па він на 
нес ці ў са бе па дзея 1025-год дзя Хры шчэн ня Ру сі, па він на 
быць зроб ле на на зра зу ме лай мо ве, да ступ най су час ным 
лю дзям, асаб лі ва мо ла дзі. Та му тыя свят ка ван ні, якія ад бу-
дуц ца ў на шай ста лі цы, — прос тыя, у да ступ най фор ме.

Да рэ чы, яшчэ ні ко лі на на шай зям лі не збі ра лі ся кі раў ні кі 
ўсіх па мес ных цэрк ваў. А 10-й га дзі не 29 лі пе ня на За мчы шчы 
ад бу дзец ца лі тур гія з удзе лам за про ша ных кі раў ні коў цэрк ваў 
і іх прад стаў ні коў. А 19-й га дзі не ўра чыс тас ці пра цяг нуц ца ля 
Хра ма-пом ні ка ў го нар Усіх Свя тых і ў па мяць бяз він на за бі-
тых у на шай Ай чы не, што на скры жа ван ні ву ліц Ка лі ноў ска га 
і Усіхс вяц кай. За пла на ва на кан цэрт ная пра гра ма, а так са ма 
ўпер шы ню мож на бу дзе па кла ніц ца Анд рэ еў ска му кры жу, які 
раз мес ціц ца на ўва хо дзе ў крып ту да 2 жніў ня.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.
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