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Кі ру ю чая пар тыя Сер біі пе ра маг ла на вы ба рах 
з най леп шым вы ні кам у сва ёй гіс то рыі

Серб скую пра грэ сіў-

ную пар тыю (СПП) уз на-

чаль вае прэ зі дэнт кра і-

ны Аляк сандр Ву чыч. Па 

папя  рэд ніх звест ках, СПП 

атры ма ла больш чым 60 

пра цэн таў га ла соў і та кім 

чы нам мо жа раз ліч ваць на 179 з 250 мес цаў у пар ла мен це. 

Акра мя СПП, толь кі дзве пар тыі пе ра адо ле лі ня даў на па ні-

жа ны да 3 пра цэн таў пра хад ны бар' ер: ка а лі цыя Серб скай 

пар тыі са цы я ліс таў, якая на бра ла ка ля 10 %, а так са ма 

пар тыя «Пе ра мо га для Сер біі», за якую пра га ла са ва ла 

ка ля 4 % вы бар шчы каў. «Я шмат га доў у па лі ты цы, але 

та кое пе ра жы ваю ўпер шы ню!» — за явіў Ву чыч пад ава цыі 

ад на пар тый цаў.

У Нью-Ёр ку вы ра шы лі дэ ман ці ра ваць 
пом нік Тэ а до ру Руз вель ту

Пом нік зна хо дзіц ца ка ля ўва хо ду ў Аме ры кан скі му-

зей на ту раль най гіс то рыі. Мэ рыя го ра да ўхва лі ла дэ ман-

таж на фо не пра тэс таў су праць ра сіз му і па лі цэй ска га 

гвал ту, па ве да мі ла га зе та The New York Tіmes. У мі ну-

лым пом нік 26-му прэ зі дэн ту ЗША, які кі ра ваў кра і най 

з 1901-га да 1909 го да, ужо вы клі каў спрэч кі. Ён уяў ляе 

са бой кон ную ста тую Руз вель та, па ба ках якой на зям-

лі ста яць фі гу ры ін-

дзей ца і аф ры кан ца. 

Прэ зі дэнт ЗША До-

нальд Трамп на зваў 

гэ тыя пла ны «глуп-

ствам». «Не ра бі це 

гэ та га!» — на пі саў 

ён у Twіtter.

У Га а зе пра тэс ту ю чых ра за гна лі ва да мё там
Ка ля 100 ча ла век 

за тры ма ныя па лі цы яй 

у Га а зе, дзе прай шла 

ма са вая дэ ман стра цыя 

пра ціў ні каў ка ран цін ных 

аб ме жа ван няў. Больш 

за ты ся чу ча ла век са-

бра лі ся тут, каб вы ка-

заць не за да во ле насць 

су праць ад мо вы ўлад 

цал кам зняць аб ме жа валь ныя ме ры, уве дзе ныя ў кра і не 

ў па чат ку са ка ві ка для про ці дзе ян ня рас паў сюдж ван ню 

ка ра на ві ру са. Ак цыя пра хо дзі ла мір на, але за тым, па сло-

вах прад стаў ні коў па лі цыі, да пра тэс ту ю чых да лу чы лі ся 

фут боль ныя фа на ты, і аб ста ноў ка ста ла раз га рац ца. Ка лі 

па лі цыя за га да ла лю дзям ра зы хо дзіц ца, па ча лі ся су тыч кі. 

Для раз го ну пры сут ных ужы ва ўся ва да мёт. Тыя, хто ад мо-

віў ся сыс ці, бы лі акру жа ны па лі цы яй і за тры ма ны.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Ана ла гіч ныя па ды хо ды бу дуць 

ужы ты і пад час пра вя дзен ня ўнут-

ра ных ус туп ных эк за ме наў. Ка лі 

яны пра хо дзяць у пісь мо вай фор-

ме — гэ та дыс тан цы ра ван не, на яў-

насць ан ты сеп ты каў, маг чы масць 

вы ка ры стан ня срод каў для аба-

ро ны ды хан ня (ма сак). Ка лі ўнут-

ра ныя вы пра ба ван ні пра хо дзяць 

у вус най фор ме, то бу дуць пра-

ве дзе ны да дат ко выя ме ра пры ем-

ствы па пра ду хі лен ні кан цэнт ра цыі 

вя лі кай коль кас ці абі ту ры ен таў у 

ад ным мес цы і іх дыс тан цы ра ван ні 

ў ча се. Ад нак ма ла дыя лю дзі па-

він ны ра зу мець, што вы ка ры стан-

не ма сак не вы клю чае пра цэ ду ру 

ўста наў лен ня іх асо бы на ўва хо дзе 

ў пункт тэс ці ра ван ня, у эк за ме на-

цый ную аў ды то рыю, а так са ма на 

ўнут ра ных вы пра ба ван нях.

Сё ле та бы ло пры ня та ра шэн-

не па вя лі чыць коль касць пунк таў 

пра вя дзен ня тэс ці ра ван ня ў рэ зер-

во выя дні.

— Мы хо чам, каб абі ту ры ен ты 

пра хо дзі лі ЦТ у пунк тах, мак сі маль-

на бліз ка раз ме шча ных да мес ца 

іх пра жы ван ня, — тлу ма чыць на-

мес нік ды рэк та ра Рэс пуб лі кан-

ска га ін сты ту та кант ро лю ве даў 

На тал ля ВАЙ ЦЯ ХО ВІЧ. — Для 

жы ха роў Мін ска і Мін скай воб-

лас ці тэс ці ра ван не ў рэ зер во выя 

дні прой дзе на ба зе Бе ла рус ка га 

дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та. У ас тат-

ніх рэ гі ё нах — у ВНУ-ка ар ды на та-

рах, якія зна хо дзяц ца ў кож ным 

аб лас ным цэнт ры.

На ска ро ча ную 
фор му — па адзі ных 
пра гра мах

На ўзро вень вы шэй шай аду ка-

цыі на бюд жэт пла ну ец ца пры няць 

кры ху больш за 27 ты сяч абі ту ры-

ен таў і ка ля 28 ты сяч — на плат-

ную фор му. Ва ўста но вы ся рэд няй 

спе цы яль най аду ка цыі план на бо-

ру скла дае ка ля 25 ты сяч ча ла век 

на бюд жэт і ка ля 14,5 ты ся чы — на 

плат ную фор му на ву чан ня. На бор 

на бюд жэт ныя мес цы па вя лі чыц ца 

ў ВНУ на ме ды цын скія, тэх ніч ныя, 

асоб ныя пе да га гіч ныя і ІТ-спе-

цыяль  нас ці, а так са ма на спе цы-

яль нас ці фіз куль ту ры і спор ту.

Што да ты чыц ца ся рэд няй спе-

цы яль най аду ка цыі, то тут на бор 

па вя лі чыц ца на ІТ-спе цы яль нас-

ці і спе цы яль нас ці про фі лю «тэх-

ні ка і тэх на ло гія». Акра мя та го, 

пла ну ец ца па вя лі чыць пры ём на 

ад кры тую ле тась спе цы яль насць 

«лінг віс тыч нае за бес пя чэн не сур-

да ка му ні ка цыі». Пла ну ец ца вес ці 

пры ём на та кія но выя спе цы яль-

нас ці, як «экс плу а та цыя ме хат рон-

ных сіс тэм пра мыс ло ва га аб ста ля-

ван ня», «ар га ні за цыя тэх ніч на га 

сэр ві су транс парт ных срод каў», 

«вы твор часць бія тэх на ла гіч най 

пра дук цыі», «ар га ні за цыя гас ці-

ніч ных па слуг».

На ўзроў ні праф тэх аду ка цыі па-

ве лі чэн не пры ёму пра ду гле джа на 

па про фі лі «ар хі тэк ту ра і бу даў ніц-

тва», а так са ма на спе цы яль нас ці, 

звя за ныя з гра мад скім хар ча ван-

нем і бы та вым аб слу гоў ван нем.

Ся род но ва ўвя дзен няў гэ та га 

го да вар та ад зна чыць пра вя дзен не 

ўнут ра ных ус туп ных вы пра ба ван-

няў для вы пуск ні коў уста ноў ся-

рэд няй спе цы яль най аду ка цыі, якія 

па сту па юць на ска ро ча ную фор му 

на ву чан ня, па адзі ных пра гра мах 

ва ўсіх ВНУ. Як за ўва жыў Сяр гей 

Кас пя ро віч, гэ тая зме на вель мі 

важ ная. Абі ту ры ент, за вяр шыў шы 

на ву чан не ў ка ле джы, мо жа по тым 

пра цяг нуць сваё на ву чан не ў ВНУ 

па ска ро ча най пра гра ме. Для гэ-

та га ён здае два про філь ныя ўнут-

ра ныя іс пы ты па дыс цып лі нах, якія 

вы ву чаў у ка ле джы. Та кім чы нам, 

ка лі ма ла ды ча ла век па сту пае ў 

ад ну ўста но ву вы шэй шай аду ка-

цыі і не пра хо дзіць там па кон кур-

се на бюд жэт ную фор му, зда ю чы 

ўнут ра ныя ўступ ныя эк за ме ны, ён 

змо жа ўзяць ад па вед ную вы піс ку 

з уста но вы аду ка цыі і пай сці з ёй 

ужо, на прык лад, у ін шую ВНУ на 

плат ную фор му на ву чан ня на гэ-

тую ж спе цы яль насць. Ка лі ра ней 

пра гра мы ўступ ных вы пра ба ван-

няў ва ўста но вы вы шэй шай аду-

ка цыі па ад ной і той жа спе цы яль-

нас ці маг лі ад роз ні вац ца, то ця пер 

яны адзі ныя. Та кім чы нам, вы ні кі, 

якія бы лі атры ма ны пры па ступ-

лен ні на эк за ме не ў ад ну ўста но ву 

аду ка цыі, мо гуць быць пе ра не се-

ны ў ін шую ўжо на плат ную фор му, 

і там абі ту ры ент мо жа паў дзель ні-

чаць у кон кур се.

Так са ма сё ле та, згод на з ука зам 

Прэ зі дэн та, вы пуск ні кі про філь ных 

аграр ных кла саў атры ма лі пра ва 

па сту паць на сель ска гас па дар чыя 

спе цы яль нас ці без ус туп ных вы-

пра ба ван няў, але на ўмо вах мэ-

та вай пад рых тоў кі і пры на яў нас ці 

ў атэс та це ад знак па про філь ных 

прад ме тах не ні жэй за 7 ба лаў. Як 

пра ві ла, гэ та фі зі ка, ма тэ ма ты ка, 

бія ло гія, хі мія. Пе ра лік та кіх спе-

цы яль нас цяў бу дзе рас пра ца ва ны 

і пры ня ты Мі ніс тэр ствам сель скай 

гас па дар кі і хар ча ван ня ва ўза е-

ма дзе ян ні з Мі на ду ка цыі, а за тым 

апуб лі ка ва ны ў са мы блі жэй шы 

час.

Сяр гей Кас пя ро віч пад крэс-

ліў, што но вая нор ма ана ла гіч ная 

тым па ды хо дам, якія на пра ця гу 

не каль кіх га доў ужы ва юц ца да 

вы пуск ні коў про філь ных пе да га-

гіч ных кла саў:

— Мы ба чым, што з вы ка ры-

стан нем гэ та га ме ха ніз му па сту па-

юць най больш пра фе сій на ары ен-

та ва ныя абі ту ры ен ты. По тым яны 

па каз ва юць вель мі вы со кі ўзро-

вень па спя хо вас ці пад час на ву-

чан ня. Ба чым, што та кія па ды хо ды 

да зва ля юць кроп ка ва і эфек тыў на 

пра во дзіць праф ары ен та цый ную 

ра бо ту.

Што да ты чыц ца за ці каў ле нас ці 

з бо ку вы пуск ні коў аграр ных кла-

саў у льго це, то пра гэ та, на пэў на, 

ка заць яшчэ ра на. Але мы мяр ку-

ем, што та кая тра ек то рыя бу дзе 

за па тра ба ва ная абі ту ры ен та мі: 

па пя рэд няе вы ву чэн не на стро яў 

і пе ра ваг вы пуск ні коў про філь ных 

аграр ных кла саў па каз вае, што гэ-

та ме на ві та так. З імі бу дзе пра во-

дзіц ца гу тар ка, як і з вы пуск ні ка мі 

пе да га гіч ных кла саў. Яна пра ду-

гледж вае вы зна чэн не пры ём най 

ка мі сі яй ма ты ва цыі да атры ман ня 

бу ду чай пра фе сіі ў га лі не сель скай 

гас па дар кі і ней кую па пя рэд нюю 

ацэн ку атры ма ных ве даў.

На пі ку ін та рэ су — 
ІТ-спе цы яль нас ці 
і ме ды цы на

Акра мя та го, ука зам Прэ зі дэн та 

пра ду гле джа на льгот нае па ступ-

лен не для асоб, якія прай шлі тэр-

мі но вую ва ен ную служ бу (служ бу 

ў рэ зер ве) і ма юць рэ ка мен да цыі 

во ін скіх час цей. Га вор ка ідзе пра 

тых, хто за вяр шыў служ бу ў год 

пры ёму або ў па пя рэд ні год. Та кія 

ма ла дыя лю дзі ма юць пра ва па-за 

кон кур сам па сту паць на за воч ную 

і вя чэр нюю фор мы на ву чан ня для 

атры ман ня вы шэй шай аду ка цыі. 

Але ім па трэб ныя вы ні кі ўступ ных 

вы пра ба ван няў або ЦТ. Пры на яў-

нас ці ад знак не ні жэй за 6 ба лаў і 

ся рэд няй спе цы яль най ме ды цын-

скай аду ка цыі яны ма юць так са ма 

пра ва па-за кон кур сам па сту паць 

на спе цы яль нас ці про фі лю «ахо ва 

зда роўя».

Акра мя та го, пра ду гле джа на 

маг чы масць іль гот на га па ступ-

лен ня на най больш за па тра ба ва-

ныя эка но мі кай спе цы яль нас ці: на 

ўзро вень ся рэд няй спе цы яль най 

аду ка цыі без ус туп ных вы пра-

ба ван няў, на ўзро вень вы шэй-

шай — па-за кон кур сам. Пе ра лік 

та кіх спе цы яль нас цяў для ўзроў ню 

вы шэй шай аду ка цыі ўжо ёсць, а 

для ўзроў ню ся рэд няй спе цы яль-

най бу дзе пры ня ты ў най блі жэй шы 

час. Фак тыч на гэ та бу дзе ад на па-

ста но ва, у якой бу дуць два пе ра лі кі 

най больш за па тра ба ва ных эка но-

мі кай спе цы яль нас цяў.

Праг на за ваць, якія спе цы яль-

нас ці ста нуць ся род абі ту ры ен таў 

са мы мі за па тра ба ва ны мі, на 100 % 

сён ня не бя рэц ца ні хто.

— Але мы мо жам па раў наць з 

тым, што бы ло ле тась. У 2019-м 

са мы вы со кі кон курс і пра хад ныя 

ба лы бы лі на між на род нае пра ва 

ў БДУ, ін фар ма цый ныя сіс тэ мы і 

тэх на ло гіі ў БДУ ІР, ста ма та ло гію ў 

БДМУ. Су час ныя за меж ныя мо вы, 

ды зайн і яшчэ шэ раг спе цыяль  нас-

цяў так са ма ка рыс та лі ся ў абі ту-

ры ен таў вы со кім по пы там, — пад-

крэс ліў Сяр гей Кас пя ро віч. — На 

ўзроў ні ся рэд няй спе цы яль най 

аду ка цыі най больш за па тра ба-

ва ныя спе цы яль нас ці тэх ніч на га, 

эка на міч на га і ІT-про фі лю. Ха чу 

да даць, што сён ня больш аб' ек-

тыў ным кры тэ ры ем за па тра ба-

ва нас ці з'яў ля ец ца не кон курс, 

а пра хад ныя ба лы. На асоб ныя 

спе цы яль нас ці на ват пры не вя лі-

кім кон кур се пра хад ныя ба лы пе-

ра вы ша юць 350.

Як ра за брац ца 
ў «ад цен нях»?

Ад каз ны сак ра тар пры ём-

най ка мі сіі БНТУ, дэ кан аў та-

трак тар на га фа куль тэ та Дзя-

ніс КАП СКІ па ве да міў, што ў іх 

ВНУ ад кры ва юц ца тры но выя 

спе цыяль  нас ці, звя за ныя з пра-

ек та ван нем атам ных стан цый, 

з элект рыч ным і аў та ном ным 

транс пар там і эка на міч най бяс-

пе кай пра мыс ло вых прад пры ем-

стваў. Рэ аль ны сек тар эка но мі кі 

вя дзе за са бой вы шэй шыя на ву-

чаль ныя ўста но вы, пры му ша ю чы 

іх транс фар ма вац ца і адап та вац-

ца да но вых па трэб.

Дзя ніс Кап скі рас ка заў, што 

сё лет нія су стрэ чы з абі ту ры ен та-

мі ад бы ва лі ся ан лайн. На кож ны 

фа куль тэт быў вы дзе ле ны асоб-

ны дзень. Су стрэ чы на YouTube — 

вель мі ці ка вы до свед. Для ма ла-

дых лю дзей гэ та бы ла маг чы масць 

кроп ка ва сфар мі ра ваць сваё мер-

ка ван не, ку ды ж па сту паць, та му 

што бліз кія спе цы яль нас ці ў роз ных 

ВНУ або на ват у ад ной ВНУ ма юць 

не вя лі кія ад цен ні, сваю спе цы фі-

ку. Больш за тое, шмат пы тан няў 

пад час дзён ад кры тых дзвя рэй ан-

лайн бы ло звя за на з пра нік нен нем 

ІT-пад рых тоў кі ў тэх ніч ныя спе цы-

яль нас ці. «Для мя не гэ тыя пы тан-

ні дзіў ныя, та му што сён ня лю бое 

тэх ніч нае но ва ўвя дзен не звя за на 

з ІT-тэх на ло гі я мі. На ту раль на, што 

яны пра ні ка юць ва ўсе спе цы яль-

нас ці БНТУ, па якіх сён ня вя дзец-

ца пад рых тоў ка, — за ўва жыў дэ-

кан. — І лю бы спе цы я ліст на шай 

пры ём най ка мі сіі заў сё ды га то вы 

да па маг чы абі ту ры ен ту са ры ен та-

вац ца ў яго вы ба ры. Та му не трэ-

ба ба яц ца: ма ла дыя лю дзі мо гуць 

быць упэў не ны, што яны тра пяць 

у дру жа люб нае ася род дзе. БНТУ 

бу дзе ра ды ўсіх ба чыць. У нас гэ-

та юбі лей ны год. Мы рых ту ем ся 

ад зна чыць ста год дзе 10 снеж ня. 

Та му ўсё бу дзе ад бы вац ца на са-

мым вы со кім уз роў ні».

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

 Будзь у кур се!
Пры ём ныя ка мі сіі бу дуць пры маць да ку мен ты з 25 да 31 лі пе ня. У гэ-

тыя тэр мі ны вы зна чыц ца з вы ба рам спе цы яль нас ці па він ны ўсе абі ту ры-
ен ты, якія прэ тэн ду юць на бюд жэт ныя мес цы, а так са ма абі ту ры ен ты, 
якія па сту па юць на плат ную фор му на ву чан ня на спе цы яль нас ці, дзе 
пра ду гле джа ны ўступ ныя іс пы ты.

Ад абі ту ры ен таў, якія па сту па юць на плат най асно ве, але не зда юць 
ус туп ныя эк за ме ны ў ВНУ, да ку мен ты бу дуць пры мац ца:

 з 25 лі пе ня да 10 жніў ня — у Ака дэ міі МУС, Ма гі лёў скім ін сты ту це 
МУС, Уні вер сі тэ це гра ма дзян скай аба ро ны МНС;

 з 25 лі пе ня да 13 жніў ня — у Бе ла рус кай дзяр жаў най ака дэ міі 
мас тац тваў, Бе ла рус кай дзяр жаў най ака дэ міі му зы кі, Бе ла рус кім дзяр-
жаў ным уні вер сі тэ це куль ту ры і мас тац тваў;

 з 25 лі пе ня да 15 жніў ня — ва ўсіх ін шых уста но вах вы шэй шай 
аду ка цыі.

Тэр мі ны па да чы да ку мен таў для вы пуск ні коў про філь ных кла саў пе да-
га гіч най на кі ра ва нас ці, якія па сту па юць на пе да га гіч ныя спе цы яль нас ці 
пас ля пра хо джан ня су моўя, — з 25 да 27 лі пе ня.
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