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ВНУ НЕДАБРАЛІ НА БЮДЖЭТ
АМАЛЬ 1,8 ТЫСЯЧЫ ПЕРШАКУРСНІКАЎ
Па аператыўнай інфармацыі Міністэрства адукацыі, на дзённую
бюджэтную форму навучання ва
ўстановы вышэйшай адукацыі Беларусі залічаны 22 352 чалавекі.
Цалкам выканалі кантрольныя лічбы
прыёму сем ВНУ Міністэрства адукацыі
(БДУ, БДЭУ, БДУІР, Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Машэрава, Мінскі
дзяржаўны лінгвіс тычны ўніверсітэт,
Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт транспарту), усе ВНУ Мініс тэрства аховы
здароўя, Акадэмія кіравання, Акадэмія
МУС, дзве ВНУ Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, дзве ВНУ Міністэрства культуры (Акадэмія мастацтваў і
Акадэмія музыкі) і дзве ВНУ Мінсельгасхарча — БДАТУ і Гродзенскі дзяр-

жаўны аграрны ўніверсітэт.
Без уступных іспытаў былі залічаны
296 чалавек, у тым ліку 210 пераможцаў
міжнародных і рэспубліканскіх алімпіяд,
конкурсаў і фестываляў, 58 спартсменаў самага высокага рангу і 6 лаўрэатаў
спецфондаў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Па-за конкурсам залічаны 287
чалавек, з іх 243 з'яўляюцца сіротамі
і дзецьмі, якія засталіся без бацькоўскай апекі.
Сярод залічаных на дзённую бюджэтную форму навучання 19 959 студэнтаў
закончылі ўстановы агульнай сярэдняй
адукацыі (18 844 чалавекі — сёлета). З
іх 16 170 чалавек з'яўляюцца выпускнікамі гарадскіх устаноў адукацыі і 3 789
чалавек — выпускнікамі ўстаноў адукацыі, размешчаных у сельскіх населеных
пунктах. Акрамя таго, студэнтамі сталі

ВУЧЫЦЦА
НА ПРАДПРЫМАЛЬНІКАЎ
НЕ ПАЖАДАЛІ
На Віцебшчыне падвялі вынікі
ўступнай кампаніі ва ўстановы
вышэйшай адукацыі. Некаторыя факты здзіўляюць.
Напрыклад, не было конкурсу ў
Полацкім дзяржаўным універсітэце па спецыяльнасці «Абслуговая
праца і прадпрымальніцтва». І гэта ў час, калі бізнес-ініцыятывам
у нашай краіне дадзена «зялёнае
святло». Таксама зарэгістравана
адсутнасць конкурсу — менш за 1
чалавека на месца — у Віцебскім
дзяржаўным тэхналагічным універсітэце: на спецыяльнасць «Вытворчасць скуры і футра» наогул ніхто
не падаў заявы, на спецыяльнасці
«Абсталяванне і тэхналогіі высокаэфектыўных працэсаў апрацоўкі матэрыялаў», «Канструяванне і
тэхналогія вырабаў са скуры» —
0,23 чалавека на месца, «Машыны
і апараты лёгкай, тэкстыльнай прамысловасці і бытавога абслугоўвання» — 0,24, «Тэхналагічнае абсталяванне машынабудаўнічай вытворчасці» — 0,35, «Вытворчасць
тэкстыльных матэрыялаў» — 0,4,
«Канструяванне і тэхналогія швейных вырабаў» — 0,46. У Віцебскай
дзяржаўнай акадэміі ветэрынарнай
медыцыны конкурс на спецыяльнасць «Заатэхнія» — 0,4...
Найбольшы конкурс быў на наступных спецыяльнасцях: у Віцеб-
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скім дзяржаўным універсітэце —
«Правазнаўства» — 10 чалавек на
месца, у Полацкім дзяржаўным універсітэце па спецыяльнасці «Лагістыка» — 6,8; у Віцебскім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце па
спецыяльнасці «Фінансы і крэдыт»
— 3,8; у Віцебскай дзяржаўнай
акадэміі ветэрынарнай медыцыны
па спецыяльнасці «Ветэрынарная
фармацыя» конкурс быў 2,8 чалавека, а ў Віцебскім дзяржаўным
медыцынскім універсітэце па спецыяльнасці «Фармацыя» конкурс
склаў амаль 2 чалавекі на месца.
Сёлета ва ўступных выпрабаваннях на бюджэтную форму навучання ў 5 дзяржаўных ВНУ Віцебскай вобласці ўдзельнічала каля 3,5
тысячы абітурыентаў (пры плане
набору 2445 чалавек). З іх 88,6%
прад'явілі 3 сертыфікаты цэнтралізаванага тэсціравання. Сярэдні
конкурс па ВНУ вобласці склаў 1,4
чалавека на месца. Для параўнання, летась — 1,7.
На 7427 платных месцаў (вочная і завочная формы навучання)
прэтэндавалі 3598 чалавек, конкурс быў 0,48 чалавека на месца.
З агульнай колькасці тых, хто падаў
заявы, 188 чалавек (5,2%) з'яўляюцца медалістамі і 28 чалавек (0,8%)
маюць дыпломы з адзнакай.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

2 036 чалавек, якія закончылі ўстановы
сярэдняй спецыяльнай адукацыі, і 163
першакурснікі маюць прафесійна-тэхнічную адукацыю. Таксама студэнтамі
беларускіх ВНУ стаў 191 замежны грамадзянін.
Усяго ў 2013 годзе на дзённую бюджэтную форму атрымання адукацыі было запланавана прыняць 46,3 тысячы
студэнтаў. З іх на навучанне за кошт
сродкаў рэспубліканскага бюджэту —
24,1 тысячы чалавек. Такім чынам,
недабор на бюджэтную форму навучання склаў па краіне 1 767 чалавек.
ВНУ, падпарадкаваныя Мініс тэрству
адукацыі, недабралі 1 079 студэнтаў,
а ВНУ іншых міністэрстваў — 688 студэнтаў.
Надзея НІКАЛАЕВА



 Ведай нашых!

У МАТЭМАТЫЧНЫХ
БАТАЛІЯХ
СТУДЭНТЫ БДУ — «АСЫ»
Студэнты факультэта прыкладной матэматыкі і інфарматыкі Белдзяржуніверсітэта заваявалі тры медалі на 20-й
Міжнароднай матэматычнай студэнцкай алімпіядзе, якая завяршылася ў
Балгарыі.
Залатым прызёрам стаў трэцякурснік
ФПМІ Сяргей Фінскі, а «серабром» узнагароджаны трэцякурснік Уладзіслаў Стажынскі
і студэнт чацвёртага курса Арцём Говараў.
Усяго ў алімпіядзе ўзялі ўдзел больш як 300
студэнтаў з 35 краін свету. Беларусь на гэтых
прэстыжных матэматычных спаборніцтвах
была прадстаўлена толькі камандай БДУ.
Міжнародная алімпіяда па матэматыцы
сярод студэнтаў універсітэтаў праводзіцца,
пачынаючы з 1994 года. На працягу двух
дзён студэнтам трэба было рашыць 10 задач:
кожны дзень па пяць задач, на рашэнне якіх
адводзілася пяць гадзін. Задачы ахоплівалі
матэматычны аналіз, лінейную і абстрактную
алгебру, функцыянальны аналіз, аналітычную
геаметрыю, камбінаторыку і тэорыю лічбаў.
Рабочай мовай спаборніцтваў з'яўляецца англійская.
Выхаванцы БДУ прымаюць удзел у Міжнароднай матэматычнай студэнцкай алімпіядзе
з 2001 года. За гэты час на рахунку БДУ ўжо
37 залатых, 30 сярэбраных і пяць бронзавых
узнагарод.
Надзея НІКАЛАЕВА



У Белавежскай пушчы аб'яўлены конкурс «Казкі
Дзядулі Мароза» на лепшую казачную гісторыю
для пушчанскага чараўніка. Пра гэта карэспандэнту
БЕЛТА паведамілі ў турыстычным аддзеле нацыянальнага парку.
Творчая акцыя прымеркавана да 10-гадовага юбілею
сядзібы і пра цяг нец ца да кан ца ве рас ня. Удзел у ёй
можа ўзяць любы ахвотны, нягледзячы на ўзрост. Аматарам эпісталярнага жанру прапаноўваецца прыдумаць
і напісаць казку пра прыгоды і жыццё Дзеда Мароза ў
Белавежскай пушчы, яго чароўную сядзібу, рэальных і
казачных персанажаў. Пераможцаў конкурсу, якія зоймуць тры першыя месцы, чакае бясплатная экскурсія
па сядзібе і падарунак ад яго гаспадара — кніга пра
Белавежскую пушчу і фатаграфія на памяць, зробленая
ў троннай зале рэзідэнцыі.
Дзесяцігадовы юбілей сядзібы ў Нацыянальным парку
будуць адзначаць з 13 па 15 снежня 2013 года. Цэнтральнай падзеяй свята стане прэзентацыя праекта «Казачная
карта Расіі і Беларусі», падчас якой у пушчы будзе адкрыта
першая міжнародная казачная вярста.

Наклей «зорак» тэніса на паштоўку!
З 14 жніўня ўведзены ў абарачэнне паштовыя маркі
з выявамі лідараў беларускага тэніса, алімпійскіх
чэмпіёнаў Лондана — Вікторыі Азаранкі і Максіма
Мірнага. Адлік гэтай падзеі пачаўся з цырымоніі гашэння марак, якія атрымалі назву «Тэніс. Вікторыя
Азаранка» і «Тэніс. Максім Мірны».
«Сёння мы ўжо выпусцілі больш за сотню
паштовых марак, прысвечаных беларускаму
спорту, — адзначыла
намеснік генеральнага дырэктара рэспубліканскага ўнітарнага
прадпрыемства «Белпошта» па камерцыйных пытаннях Таццяна
Гвоздзева. — Маркі
з выявамі Максіма і
Вікторыі, а таксама з
эмблемай Беларускай
тэ ніс най фе дэ ра цыі
маюць намінал, які адпавядае тарыфу на перасылку міжнароднай
карэспандэнцыі. Так што гэта яшчэ адзін спосаб паведаміць
свету пра поспехі беларускіх спартсменаў».
Самі героі не змаглі прысутнічаць на цырымоніі, бо
зараз знаходзяцца ў ЗША, дзе ўдзельнічаюць у тэнісным
турніры ў Цынцынаці. Але ва ўрачыстым мерапрыемстве,
якое прайшло на цэнтральным корце Палаца тэніса, прынялі ўдзел бацькі спартсменаў. Заслужаны трэнер краіны
Мікалай Мікалаевіч Мірны падзяліўся ўражаннямі ад такой
ініцыятывы: «Прыемна, што «Белпошта» падтрымала прапанову тэніснай федэрацыі ў гэтым праекце. Упэўнены,
што беларускі спорт павінен развівацца ў розных аспектах, у тым ліку ў такім прамоўшне. Звяртаю асаблівую
ўвагу на тое, што на марках адлюстраваны леташнія алімпійскія падзеі, якія ўвайшлі ў гісторыю. Ведаеце, і Максім, і
Віка на гэтых фотаздымачках — сапраўдныя!» Маці другой
ракеткі свету Ала Валянцінаўна Азаранка зазначыла, што
гэта не першая паштовая мініяцюра з выявай яе дачкі:
«Раней маркі з Вікай выйшлі ў Турцыі. Гэта была акцыя
падчас падрыхтоўкі да выніковага чэмпіянату па тэнісе,
які праходзіць у Стамбуле. Але, безумоўна, прыемна, што
зараз такія маркі з'явіліся і на радзіме».
Дарына ЗАПОЛЬСКАЯ.

У ПЕРШЫ РАЗ — У ШКОЛЬНЫ КЛАС
...але ўжо ў якасці педагогаў

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

15 жніўня да работы ва ўстановах адукацыі прыступяць 6 283 маладыя педагогі.
Сярод іх 4 352 выпускнікі ВНУ і 1 719 выпускнікоў сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў з педагагічнай адукацыяй. Акрамя таго, накіраванне на першае рабочае месца атрымалі 212 выпускнікоў, якія навучаліся за кошт уласных сродкаў. У
Міністэрстве адукацыі сцвярджаюць, што колькасць ахвотных атрымаць першае
працоўнае месца сярод студэнтаў-платнікаў з кожным годам расце.

Сёння падрыхтоўка педагогаў ажыццяўляецца ў Беларусі ў 12 ВНУ, у тым ліку ў трох
профільных — Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэце імя Танка, Мінскім
дзяржаўным лінгвіс тычным універсітэце і
Мазырскім дзяржаўным педагагічным універсітэце. Таксама рыхтуюць педагогаў і ў
класічных універсітэтах.
Пра ва на са ма стой нае пра цаўлад каван не атры маў 291 вы пуск нік (265 выпускнікоў ВНУ і 26 уладальнікаў дыпломаў
педагагічных каледжаў).
— У тым выпадку, калі выпускнік раптам
застаўся без рабочага месца, указанага ў
накіраванні на работу, ён можа размеркавацца туды, дзе ёсць вакансія і дзе яго гатовы
працаўладкаваць, — патлумачылі ў галоўным
адукацыйным ведамстве.
— Калі наймальнік адмаўляе маладому
спе цыя ліс ту ў працаўлад каванні (а та кое
можа зда рыц ца, на прык лад, з-за зме ны
штат на га рас кладу), не абход на атры маць
у наймаль ні ка пісьмо вае тлумачэнне, дзе
будзе пазнача на, па якой прычы не працаўладкаванне маладога спецыяліс та немагчы 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 даво ле ныя за яў кі, ма ла до га спе цы я ліс та
накіруюць на новае месца працы. А калі
та кіх ня ма, вы да дуць да вед ку аб пра ве
са мастой на га працаўладкаван ня. Маг чыма і пераразмеркаванне па персанальным
запыце, — удакладніў намеснік старшыні
ЦК Бела руска га прафсаю за работ ні каў
адука цыі і на вукі Раман ДА ПІ РА. — Выпускні кі, якія працу юць не па месцы жыхарства бацькоў у бюд жэтных арганізацыях, маюць права на атрыманне льготна га
крэды ту для набыцця рэчаў першай неабходнасці. А вось прадастаўленне жылля па
мес цы раз мер ка ван ня за ка на даўства не
гаран туе. Умова аб выдзя лен ні мала дым
спе цы я ліс там жы ло га па мяш кан ня наймаль нікам можа быць агаворана ў накі раванні на працу ці ў дагаворы аб мэтавай
падрыхтоўцы. Мясцовыя выканаўчыя і распа рад чыя органы, а такса ма ар ганізацыі
пры недастат ковас ці ўласнага жыллё вага
фон ду мо гуць вы дзя ляць срод кі з мэ тай
кампенсацыі выдаткаў на найм жылля, але
гэта іх права, а не абавязак.
Надзея НІКАЛАЕВА.

