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Сён ня пад рых тоў ка пе да го гаў ажыц цяў-
ля ец ца ў Бе ла ру сі ў 12 ВНУ, у тым лі ку ў трох 
про філь ных — Бе ла рус кім дзяр жаў ным пе-
да га гіч ным уні вер сі тэ це імя Тан ка, Мін скім 
дзяр жаў ным лінг віс тыч ным уні вер сі тэ це і 
Ма зыр скім дзяр жаў ным пе да га гіч ным уні-
вер сі тэ це. Так са ма рых ту юць пе да го гаў і ў 
кла січ ных уні вер сі тэ тах.

Пра ва на са ма стой нае пра ца ўлад ка-
ван не атры маў 291 вы пуск нік (265 вы-
пуск ні коў ВНУ і 26 ула даль ні каў дып ло маў 
педагагічных ка ле джаў).

— У тым вы пад ку, ка лі вы пуск нік рап там 
за стаў ся без ра бо ча га мес ца, ука за на га ў 
на кі ра ван ні на ра бо ту, ён мо жа раз мер ка вац-
ца ту ды, дзе ёсць ва кан сія і дзе яго га то вы 
пра ца ўлад ка ваць, — па тлу ма чы лі ў га лоў ным 
аду ка цый ным ве дам стве.

— Ка лі най маль нік ад маў ляе ма ла до му 
спе цы я ліс ту ў пра ца ўлад ка ван ні (а та кое 
мо жа зда рыц ца, на прык лад, з-за зме ны 
штат на га рас кла ду), не аб ход на атры маць 
у най маль ні ка пісь мо вае тлу ма чэн не, дзе 
бу дзе па зна ча на, па якой пры чы не пра ца-
ўлад ка ван не ма ла до га спе цы я ліс та не маг-
чы мае. З гэ тай па пе рай трэ ба вяр нуц ца 
ў ВНУ і па пра сіць аб пе ра раз мер ка ван-

ні. Ка лі па ад па вед най спе цы яль нас ці ў 
на ву чаль най уста но ве за ста лі ся не за да-
во ле ныя за яў кі, ма ла до га спе цы я ліс та 
на кі ру юць на но вае мес ца пра цы. А ка лі 
та кіх ня ма, вы да дуць да вед ку аб пра ве 
са ма стой на га пра ца ўлад ка ван ня. Маг чы-
ма і пе ра раз мер ка ван не па пер са наль ным 
за пы це, — удак лад ніў на мес нік стар шы ні 
ЦК Бе ла рус ка га праф са ю за ра бот ні каў 
аду ка цыі і на ву кі Ра ман ДА ПІ РА. — Вы-
пуск ні кі, якія пра цу юць не па мес цы жы-
хар ства баць коў у бюд жэт ных ар га ні за цы-
ях, ма юць пра ва на атры ман не льгот на га 
крэ ды ту для на быц ця рэ чаў пер шай не аб-
ход нас ці. А вось пра да стаў лен не жыл ля па 
мес цы раз мер ка ван ня за ка на даў ства не 
га ран туе. Умо ва аб вы дзя лен ні ма ла дым 
спе цы я ліс там жы ло га па мяш кан ня най-
маль ні кам мо жа быць ага во ра на ў на кі ра-
ван ні на пра цу ці  ў дагаворы аб мэтавай 
падрыхтоўцы. Мяс цо выя вы ка наў чыя і рас-
па рад чыя ор га ны, а так са ма ар га ні за цыі 
пры не да стат ко вас ці ўлас на га жыл лё ва га 
фон ду мо гуць вы дзя ляць срод кі з мэ тай 
кам пен са цыі вы дат каў на найм жыл ля, але 
гэ та іх пра ва, а не аба вя зак.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

У ПЕР ШЫ РАЗ — У ШКОЛЬ НЫ КЛАС
...але ўжо ў якас ці пе да го гаў

Па апе ра тыў най ін фар ма цыі Мі-
ніс тэр ства аду ка цыі, на дзён ную 
бюд жэт ную фор му на ву чан ня ва 
ўста но вы вы шэй шай аду ка цыі Бе-
ла ру сі за лі ча ны 22 352 ча ла ве кі.

Цал кам вы ка на лі кант роль ныя ліч бы 
пры ёму сем ВНУ Мі ніс тэр ства аду ка цыі 
(БДУ, БДЭУ, БДУ ІР, Ві цеб скі дзяр жаў-
ны ўні вер сі тэт імя Ма шэ ра ва, Мін скі 
дзяр жаў ны лінг віс тыч ны ўні вер сі тэт, 
Гро дзен скі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт, Бе-
ла рус кі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт транс-
пар ту), усе ВНУ Мі ніс тэр ства ахо вы 
зда роўя, Ака дэ мія кі ра ван ня, Ака дэ мія 
МУС, дзве ВНУ Мі ніс тэр ства па над звы-
чай ных сі ту а цы ях, дзве ВНУ Мі ніс тэр-
ства куль ту ры (Ака дэ мія мас тац тваў і 
Ака дэ мія му зы кі) і дзве ВНУ Мін сель-
гас хар ча — БДА ТУ і Гро дзен скі дзяр-

жаў ны аграр ны ўні вер сі тэт.
Без ус туп ных іс пы таў бы лі за лі ча ны 

296 ча ла век, у тым лі ку 210 пе ра мож цаў 
між на род ных і рэс пуб лі кан скіх алім пі яд, 
кон кур саў і фес ты ва ляў, 58 спарт сме-
наў са ма га вы со ка га ран гу і 6 лаў рэ а таў 
спец фон даў Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь. Па-за кон кур сам за лі ча ны 287 
ча ла век, з іх 243 з'яў ля юц ца сі ро та мі 
і дзець мі, якія за ста лі ся без баць коў-
скай апе кі.

Ся род за лі ча ных на дзён ную бюд жэт-
ную фор му на ву чан ня 19 959 сту дэн таў 
за кон чы лі ўста но вы агуль най ся рэд няй 
аду ка цыі (18 844 ча ла ве кі — сё ле та). З 
іх 16 170 ча ла век з'яў ля юц ца вы пуск ні-
ка мі га рад скіх уста ноў аду ка цыі і 3 789 
ча ла век — вы пуск ні ка мі ўста ноў аду ка-
цыі, раз ме шча ных у сель скіх на се ле ных 
пунк тах. Акра мя та го, сту дэн та мі ста лі 

2 036 ча ла век, якія за кон чы лі ўста но вы 
ся рэд няй спе цы яль най аду ка цыі, і 163 
пер ша курс ні кі ма юць пра фе сій на-тэх-
ніч ную аду ка цыю. Так са ма сту дэн та мі 
бе ла рус кіх ВНУ стаў 191 за меж ны гра-
ма дзя нін.

Уся го ў 2013 го дзе на дзён ную бюд-
жэт ную фор му атры ман ня аду ка цыі бы-
ло за пла на ва на пры няць 46,3 ты ся чы 
сту дэн таў. З іх на на ву чан не за кошт 
срод каў рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту — 
24,1 ты ся чы ча ла век. Та кім чы нам, 
не да бор на бюд жэт ную фор му на ву-
чан ня склаў па кра і не 1 767 ча ла век. 
ВНУ, пад па рад ка ва ныя Мі ніс тэр ству 
аду ка цыі, не даб ра лі 1 079 сту дэн таў, 
а ВНУ ін шых мі ніс тэр стваў — 688 сту-
дэн таў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА
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ВНУ НЕ ДАБ РА ЛІ НА БЮД ЖЭТ 
АМАЛЬ 1,8 ТЫ СЯ ЧЫ ПЕР ША КУРС НІ КАЎ

На Ві цеб шчы не пад вя лі вы ні кі 
ўступ най кам па ніі ва ўста но вы 
вы шэй шай аду ка цыі. Не ка то-
рыя фак ты здзіў ля юць.
На прык лад, не бы ло кон кур су ў 

По лац кім дзяр жаў ным уні вер сі тэ-
це па спе цы яль нас ці «Аб слу го вая 
пра ца і прад пры маль ніц тва». І гэ-
та ў час, ка лі біз нес-іні цы я ты вам 
у на шай кра і не да дзе на «зя лё нае 
свят ло». Так са ма за рэ гіст ра ва на 
ад сут насць кон кур су — менш за 1 
ча ла ве ка на мес ца — у Ві цеб скім 
дзяр жаў ным тэх на ла гіч ным уні вер-
сі тэ це: на спе цы яль насць «Вы твор-
часць ску ры і фут ра» на огул ні хто 
не па даў за явы, на спе цы яль нас ці 
«Аб ста ля ван не і тэх на ло гіі вы со-
ка эфек тыў ных пра цэ саў апра цоў-
кі ма тэ ры я лаў», «Кан стру я ван не і 
тэх на ло гія вы ра баў са ску ры» — 
0,23 ча ла ве ка на мес ца, «Ма шы ны 
і апа ра ты лёг кай, тэкс тыль най пра-
мыс ло вас ці і бы та во га аб слу гоў-
ван ня» — 0,24, «Тэх на ла гіч нае аб-
ста ля ван не ма шы на бу даў ні чай вы-
твор час ці» — 0,35, «Вы твор часць 
тэкс тыль ных ма тэ ры я лаў» — 0,4, 
«Кан стру я ван не і тэх на ло гія швей-
ных вы ра баў» — 0,46. У Ві цеб скай 
дзяр жаў най ака дэ міі ве тэ ры нар най 
ме ды цы ны кон курс на спе цы яль-
насць «Заа тэх нія» — 0,4...

Най боль шы кон курс быў на на-
ступ ных спе цы яль нас цях: у Ві цеб-

скім дзяр жаў ным уні вер сі тэ це — 
«Пра ва знаў ства» — 10 ча ла век на 
мес ца, у По лац кім дзяр жаў ным уні-
вер сі тэ це па спе цы яль нас ці «Ла гіс-
ты ка» — 6,8; у Ві цеб скім дзяр жаў-
ным тэх на ла гіч ным уні вер сі тэ це па 
спе цы яль нас ці «Фі нан сы і крэ дыт» 
— 3,8; у Ві цеб скай дзяр жаў най 
ака дэ міі ве тэ ры нар най ме ды цы ны 
па спе цы яль нас ці «Ве тэ ры нар ная 
фар ма цыя» кон курс быў 2,8 ча ла-
ве ка, а ў Ві цеб скім дзяр жаў ным 
ме ды цын скім уні вер сі тэ це па спе-
цы яль нас ці «Фар ма цыя» кон курс 
склаў амаль 2 ча ла ве кі на мес ца.

Сё ле та ва ўступ ных вы пра ба-
ван нях на бюд жэт ную фор му на-
ву чан ня ў 5 дзяр жаў ных ВНУ Ві цеб-
скай воб лас ці ўдзель ні ча ла ка ля 3,5 
ты ся чы абі ту ры ен таў (пры пла не 
на бо ру 2445 ча ла век). З іх 88,6% 
прад' яві лі 3 сер ты фі ка ты цэнт ра-
лі за ва на га тэс ціра ван ня. Ся рэд ні 
кон курс па ВНУ воб лас ці склаў 1,4 
ча ла ве ка на мес ца. Для па раў на-
ння, ле тась — 1,7.

На 7427 плат ных мес цаў (воч-
ная і за воч ная фор мы на ву чан ня) 
прэ тэн да ва лі 3598 ча ла век, кон-
курс быў 0,48 ча ла ве ка на мес ца. 
З агуль най коль кас ці тых, хто па даў 
за явы, 188 ча ла век (5,2%) з'яў ля юц-
ца ме да ліс та мі і 28 ча ла век (0,8%) 
ма юць дып ло мы з ад зна кай.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ВУ ЧЫЦ ЦА 
НА ПРАД ПРЫ МАЛЬ НІ КАЎ 

НЕ ПА ЖА ДА ЛІ

Ве дай на шых!Ве дай на шых!  ��

У МА ТЭ МА ТЫЧ НЫХ 
БА ТА ЛІ ЯХ 

СТУ ДЭН ТЫ БДУ  — «АСЫ»
Сту дэн ты фа куль тэ та пры клад ной ма-
тэ ма тыкі і ін фар ма ты кі Бел дзярж уні-
вер сі тэ та за ва я ва лі тры ме да лі на 20-й 
Між на род най ма тэ ма тыч най сту дэнц-
кай алім пі я дзе, якая за вяр шы ла ся ў 
Бал га рыі. 

За ла тым пры зё рам стаў трэ ця курс нік 
ФПМІ Сяр гей Фін скі, а «се раб ром» уз на га-
ро джа ны трэ ця курс нік Ула дзі слаў Ста жын скі 
і сту дэнт чац вёр та га кур са Ар цём Го ва раў. 
Уся го ў алім пі я дзе ўзя лі ўдзел больш як 300 
сту дэн таў з 35 кра ін све ту. Бе ла русь на гэ тых 
прэ стыж ных ма тэ ма тыч ных спа бор ніц твах 
бы ла прад стаў ле на толь кі ка ман дай БДУ.

Між на род ная алім пі я да па ма тэ ма ты цы 
ся род сту дэн таў уні вер сі тэ таў пра во дзіц ца, 
па чы на ю чы з 1994 го да. На пра ця гу двух 
дзён сту дэн там трэ ба бы ло ра шыць 10 за дач: 
кож ны дзень па пяць за дач, на ра шэн не якіх 
ад во дзі ла ся пяць га дзін. За да чы ахоп лі ва лі 
ма тэ ма тыч ны ана ліз, лі ней ную і аб стракт ную 
ал геб ру, функ цы я наль ны ана ліз, ана лі тыч ную 
геа мет рыю, кам бі на то ры ку і тэ о рыю ліч баў. 
Ра бо чай мо вай спа бор ніц тваў з'яў ля ец ца анг-
лій ская.

Вы ха ван цы БДУ пры ма юць удзел у Між на-
род най ма тэ ма тыч най сту дэнц кай алім пі я дзе 
з 2001 го да. За гэ ты час на ра хун ку БДУ ўжо 
37 за ла тых, 30 ся рэб ра ных і пяць брон за вых 
уз на га род.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА
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15 жніў ня да ра бо ты ва ўста но вах аду ка цыі пры сту пяць 6 283 ма ла дыя пе да го гі. 
Ся род іх 4 352 вы пуск ні кі ВНУ і 1 719 вы пуск ні коў ся рэд ніх спе цы яль ных на ву чаль-
ных уста ноў з пе да га гіч най аду ка цы яй. Акра мя та го, на кі ра ван не на пер шае ра бо-
чае мес ца атры ма лі 212 вы пуск ні коў, якія на ву ча лі ся за кошт улас ных срод каў. У 
Мі ніс тэр стве аду ка цыі сцвяр джа юць, што коль касць ах вот ных атры маць пер шае 
пра цоў нае мес ца ся род сту дэн таў-плат ні каў з кож ным го дам рас це.

Фо
та

 М
ар

ын
ы 

БЕ
ГУ

НК
ОВ

АЙ
. 

КА ЗКА ДЛЯ ДЗЕ ДА МА РО ЗА
У Бе ла веж скай пу шчы аб' яў ле ны кон курс «Каз кі 
Дзя ду лі Ма ро за» на леп шую ка зач ную гіс то рыю 
для пу шчан ска га ча раў ні ка. Пра гэ та ка рэс пан дэн ту 
БЕЛ ТА па ве да мі лі ў ту рыс тыч ным ад дзе ле на цы я-
наль на га пар ку.
Твор чая ак цыя пры мер ка ва на да 10-га до ва га юбі лею 

сядзібы і пра цяг нец ца да кан ца ве рас ня. Удзел у ёй 
мо жа ўзяць лю бы ах вот ны, ня гле дзя чы на ўзрост. Ама-
та рам эпі ста ляр на га жан ру пра па ноў ва ец ца пры ду маць 
і на пі саць каз ку пра пры го ды і жыц цё Дзе да Ма ро за ў 
Бе ла веж скай пу шчы, яго ча роў ную сядзібу, рэ аль ных і 
ка зач ных пер са на жаў. Пе ра мож цаў кон кур су, якія зой-
муць тры пер шыя мес цы, ча кае бяс плат ная эк скур сія 
па сядзібе і па да ру нак ад яго гас па да ра — кні га пра 
Бе ла веж скую пу шчу і фа та гра фія на па мяць, зроб ле ная 
ў трон най за ле рэ зі дэн цыі.

Дзе ся ці га до вы юбі лей сядзібы ў На цы я наль ным пар ку 
бу дуць ад зна чаць з 13 па 15 снеж ня 2013 го да. Цэнт раль-
най па дзе яй свя та ста не прэ зен та цыя пра ек та «Ка зач ная 
кар та Ра сіі і Бе ла ру сі», падчас якой у пу шчы бу дзе ад кры та 
пер шая між на род ная ка зач ная вярс та.

На клей «зо рак» тэ ні са на паш тоў ку!
З 14 жніў ня ўве дзе ны ў аба ра чэн не паш то выя мар кі 
з вы ява мі лі да раў бе ла рус ка га тэ ні са, алім пій скіх 
чэм пі ё наў Лон да на — Вік то рыі Аза ран кі і Мак сі ма 
Мір на га. Ад лік гэ тай па дзеі па чаў ся з цы ры мо ніі га-
шэн ня ма рак, якія атры ма лі наз ву «Тэ ніс. Вік то рыя 
Аза ран ка» і «Тэ ніс. Мак сім Мір ны».
«Сён ня мы ўжо вы-

пус ці лі больш за сот ню 
паш то вых ма рак, пры-
све ча ных бе ла рус ка му 
спор ту, — ад зна чы ла 
на мес нік ге не раль на-
га ды рэк та ра рэс пуб-
лі кан ска га ўні тар на га 
прад пры ем ства «Бел-
пош та» па ка мер цый-
ных пы тан нях Тац ця на 
Гвоз дзе ва. — Мар кі 
з вы ява мі Мак сі ма і 
Вік то рыі, а так са ма з 
эмб ле май Бе ла рус кай 
тэ ніс най фе дэ ра цыі 
ма юць на мі нал, які ад-
па вя дае та ры фу на пе-
ра сыл ку між на род най 
ка рэс пан дэн цыі. Так што гэ та яшчэ адзін спо саб па ве да міць 
све ту пра пос пе хі бе ла рус кіх спарт сме наў».

Са мі ге роі не змаг лі пры сут ні чаць на цы ры мо ніі, бо 
за раз зна хо дзяц ца ў ЗША, дзе ўдзель ні ча юць у тэ ніс ным 
тур ні ры ў Цын цы на ці. Але ва ўра чыс тым ме ра пры ем стве, 
якое прай шло на цэнт раль ным кор це Па ла ца тэ ні са, пры-
ня лі ўдзел баць кі спарт сме наў. За слу жа ны трэ нер кра і ны 
Мі ка лай Мі ка ла е віч Мір ны па дзя ліў ся ўра жан ня мі ад та кой 
іні цы я ты вы: «Пры ем на, што «Бел пош та» пад тры ма ла пра-
па но ву тэ ніс най фе дэ ра цыі ў гэ тым пра ек це. Упэў не ны, 
што бе ла рус кі спорт па ві нен раз ві ва ц ца ў роз ных ас пек-
тах, у тым лі ку ў та кім пра моў шне. Звяр таю асаб лі вую 
ўва гу на тое, што на мар ках ад люст ра ва ны ле таш нія алім-
пій скія па дзеі, якія ўвай шлі ў гіс то рыю. Ве да е це, і Мак сім, і 
Ві ка на гэ тых фо та зды мач ках — са праўд ныя!» Ма ці дру гой 
ра кет кі све ту Ала Ва лян ці наў на Аза ран ка за зна чы ла, што 
гэ та не пер шая паш то вая мі ні я цю ра з вы явай яе дач кі: 
«Ра ней мар кі з Ві кай вый шлі ў Тур цыі. Гэ та бы ла ак цыя 
пад час пад рых тоў кі да вы ні ко ва га чэм пі я на ту па тэ ні се, 
які пра хо дзіць у Стам бу ле. Але, без умоў на, пры ем на, што 
за раз та кія мар кі з'я ві лі ся і на ра дзі ме».

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ.


