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ПРЫЯРЫТЭТЫ АБІТУРЫЕНТАЎ:
ПРАГРАМАВАННЕ, МЕДЫЦЫНА,
ЗАМЕЖНЫЯ МОВЫ
Шанцы стаць
архітэктарам

Высокая планка
Традыцыйна адны з самых высокіх балаў рэгіструюцца штогод
на пэўных спецыяльнасцях у БДУ
і БДУІР. Так, у апошні ўніверсітэт
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

Фота прэс-службы БДУІР.

Як па ве да мі ла прэс-служ ба
БНТУ, за 31 ліпеня ва ўніверсітэт
падалі дакументы 1318 чалавек.
Што датычыцца агульнай колькасці пададзеных заяў за сем дзён
прыёму на бюджэт, то гэтая лічба
складае 5409 пры плане прыёму
2977.
Адметнасцю сёлетняй уступнай
кампаніі стала абнаўленне інфармацыі аб пададзеных заявах у рэжыме анлайн, а не адзін раз у тры
гадзіны. Таксама ў абітурыентаў
была магчымасць аформіць заяву
і ліст рэгістрацыі анлайн у асабістым кабінеце і папярэдне запісацца
на дзень і час падачы дакументаў.
Гэтай магчымасцю скарысталася
больш як 2300 чалавек.
Самы высокі конкурс на дзённае аддзяленне за кошт сродкаў
рэспубліканскага бюджэту сфарміраваўся традыцыйна па спецыяльнасці «Маркетынг» факультэта
маркетынгу, менеджменту, прадпрымальніцтва — 7,5 чалавека на
месца (план прыёму на бюджэт — 2),
максімальны бал тых, хто прэтэндаваў, — 355. Гэта значыць,
што абітурыенты мэтанакіравана
плануюць паступаць на платную
форму навучання нягледзячы на
скла да нас ці атры ман ня эка намічнай адукацыі ў тэхнічнай ВНУ,
дзе ў праграме немалая колькасць
спецыяльных прадметаў політэхнічных кірункаў.
Далей ідзе спецыяльнасць «Архітэктура» з конкурсам 5,2 чалавека на месца, максімальны бал —
271 (трэба ўлічваць, што на гэту
спецыяльнасць, акрамя двух прадметаў на ЦТ, трэба здаваць яшчэ
і ўнутраны іспыт). Трэцяе месца
займае спецыяльнасць «Праграмнае забеспячэнне інфармацыйных
тэхналогій» факультэта інфармацыйных тэхналогій і робататэхнікі
з конкурсам 5 чалавек на месца
(153 чалавекі ўказалі менавіта гэтую спецыяльнасць прыярытэтнай
пры паступленні на факультэт),
максімальны бал — 368.
На чацвёртай пазіцыі спецыяльнасць «Эканоміка і арганізацыя
вытворчасці (прыборабудаванне)»
машынабудаўнічага факультэта з
конкурсам у 4,3 чалавека на месца. Спецыяльнасць «Эканоміка і
арганізацыя вытворчасці (машынабудаванне)» таго ж факультэта
заняла шостую пазіцыю ў спісе:
конкурс склаў 3,87 чалавека на месца. Характэрна, што на 25 бюджэтных месцаў у групе гэтых спецыяльнас цяў па да дзе на 101 за ява.
Пяты радок займае спецыяльнасць
«Аўтасэрвіс» аўтатрактарнага факультэта з конкурсам 4 чалавекі на
месца, максімальны бал — 329.
Максімальны бал у абітурыентаў, што падалі дакументы ў
БНТУ, — 388.

10 чалавек на месца пры плане
прыёму — 6; «Правазнаўства»
(скарочаная форма навучання) —
3,9 чалавека на месца пры плане
прыёму — 10.
На завочную бюджэтную форму навучання падалі дакументы
565 абітурыентаў пры плане прыёму 218 чалавек, конкурс склаў
2,6 чалавека на месца.
У тым ліку на скарочаны тэрмін навучання падалі дакументы
323 абітурыенты пры плане прыёму 68, конкурс склаў 4,8 чалавека
на месца.

Хачу быць
перакладчыкам
падала дакументы абітурыентка
з сумай балаў 394. Вікторыя Бобр
скончыла Мазырскі дзяржаўны
абласны ліцэй з залатым медалём. Два апошнія гады дзяўчына
вучылася ў фізіка-матэматычным
класе. Абодва профільныя прадметы — матэматыку і фізіку — яна
здала на 98 балаў, а па беларускай
мове атрымала максімум — «сотку». Сярэдні бал атэстата абітурыенткі — 9,8. Вікторыя хоча стаць
праграмістам і падала дакументы
на факультэт камп'ютарных сістэм
і сетак (ФКСІС) на спецыяльнасць
«Праграмнае забеспячэнне інфармацыйных тэхналогій». Увогуле
сюды на 85 бюджэтных месцаў
была пададзена 331 заява.
Затым планка паднялася яшчэ
вышэй: на інжынерна-эканамічны факультэт на спецыяльнасць
«Эканоміка электроннага бізнесу»
падала дакументы Валерыя Рамановіч, у актыве якой 396 балаў.
Яна атрымала максімум балаў
па англійскай мове і матэматыцы. Тэст па рускай мове здала
на 96 балаў. Лунінецкую гімназію
дзяўчына скончыла на выдатна —
у яе атэстаце чаканыя 10 балаў.
Абітурыентаў, якія па суме балаў патрапілі ў прамежак ад 381 да
390, у БДУІР — адзінаццаць. Восем з іх выбралі факультэт камп'ютарных сістэм і сетак і трое — інжынерна-эканамічны факультэт.
Але не ўсе спецыяльнасці ў
БДУ ІР за ці ка ві лі абі ту ры ен таў.
Нават на такую перспектыўную,
як «Нанатэхналогіі і нанаматэрыялы ў электроніцы», было ўсяго
7 ахвотных на 25 бюджэтных месцаў. На спецыяльнасці «Праграмна-кіруемыя электронна-аптычныя
сістэмы» — 8 ахвотных на 20 месцаў, «Мадэляванне і камп'ютарнае праектаванне радыёэлектронных сродкаў» — 11 ахвотных на
25 месцаў. На факультэце радыётэхнікі і электронікі на ўсіх спецыяльнас цях коль касць па да дзе ных
заяў была меншай за кантрольныя
лічбы прыёму.
Праўда, варта адзначыць, што
залічэнне ў БДУІР адбываецца па
агульнаўніверсітэцкім конкурсе.
І калі абітурыент не праходзіць па
першай згаданай ім спецыяльнасці, то электронная сістэма праверыць, ці праходзіць ён па сваіх
балах на другую спецыяльнасць у
яго спісе прыярытэтаў, на трэцюю
і гэтак далей. Тых, хто не прайшоў ні на адну з іх, камісія запісвае

яшчэ ў адзін спіс. І пры наяўнасці
свабодных месцаў гэтыя абітурыенты могуць залічвацца на іншыя
спецыяльнасці.
Пасяджэнне прыёмнай камісіі,
на якой адбудзецца залічэнне,
пройдзе ў БДУІР 6 жніўня. Пратакол аб залічэнні будзе апублікаваны на сайце да 18 гадзін. У электрон ным ка бі не це абі ту ры ен та
таксама з'явіцца інфармацыя аб
тым, на якую спецыяльнасць ён
прайшоў. Аднак гэта не апошняе
рашэнне прыёмнай камісіі. Некаторыя абітурыенты забіраюць дакументы з-за таго, што не патрапілі на спецыяльнасць, якая была
ў прыярытэце. Яны падаюць дакументы на платную форму навучання або забіраюць іх з універсітэта
наогул. У выніку могуць яшчэ вызваліцца бюджэтныя месцы.

101 «стабальнік»
у БДУ
Падвялі першыя вынікі ўступнай кампаніі і ў БДУ. 71,3 % яго
абітурыентаў маюць высокі сумарны вынік — вышэй за 300 балаў
(у 2019 годзе іх было 66,5 %). На
дзённую бюджэтную форму навучання пададзена 3496 заяў пры
плане прыёму 2140. Сярэдні конкурс склаў 1,63 чалавека на месца.
Сярод тых, хто будзе залічаны без экзаменаў, 72 пераможцы міжнародных і рэспубліканскіх
алімпіяд. Абітурыентаў, якія скончылі сярэднюю школу з медалём
або сярэднія спецыяльныя навучальныя ўстановы з дыпломам з
адзнакай, — 898, гэта чвэрць ад
агульнай колькасці. Сярод тых, хто
падаў дакументы, 1737 выпускнікоў ліцэяў і гімназій. Абітурыентаў,
якія атрымалі на ЦТ 100-бальны
вынік, — 101 чалавек (у 2019 годзе было 86).
На факультэце міжнародных адносін БДУ адразу ў васьмі абітурыентаў сума балаў — ад 391 да 400.
Але ёсць абітурыенты з сумай балаў, набліжанай да максімуму, і на
іншых факультэтах: юрыдычным,
гістарычным, факультэце журналістыкі, факультэце прыкладной
матэматыкі і інфарматыкі, фізічным, філалагічным, хімічным.
Там, дзе праводзяцца ўнутраныя выпрабаванні, найбольш высокія конкурсы склаліся на спецыяльнасцях «Дызайн» (кірунак —
камунікацыйны) — 13,7 чалавека
на месца пры плане прыёму — 6;
«Дызайн» (кірунак — дызайн прадметна-прасторавага асяроддзя) —

Не адчувае дэфіцыту абітурыентаў традыцыйна Беларускі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт. Тут
на лячэбны факультэт на 220 месцаў было пададзена 387 заяў. На
стаматалагічным факультэце на
50 месцаў — 113 ахвотных, на педыятрычным — 180 бюджэтных
месцаў і 284 ахвотныя, на фармацэўтычным — 60 месцаў і 109 прэтэндэнтаў на іх. У шасці абітурыентаў БДМУ сума балаў была ў
дыяпазоне ад 391 да 400.
Вельмі высокія прахадныя балы склаліся ў Мінскім дзяржаўным
лінгвістычным універсітэце. Што
вельмі важна, у гэтай ВНУ папярэднюю інфармацыю аб прахадных
балах і спісы абітурыентаў, рэкамендаваных да залічэння на першы
курс, размясцілі яшчэ 31 ліпеня.
На перакладчыцкім факультэце на спецыяльнасці «Англійская
мова і другая замежная мова» прахадны бал склаў 382, на спецыяльнасці «Нямецкая мова і другая замежная мова» — 372, «Іспанская
мова і другая замежная мова» —
364, «Турэцкая і другая замежная
мова» — 355, «Французская і другая замежная мова» — 344.
На факультэце міжкультурных
камунікацый паўпрахадны бал на
спецыяльнасці «Англійская мова і

другая замежная мова» быў 371.
На спецыяльнасці «Італьянская
мова і другая замежная мова» прахадны бал — 366, «Нямецкая мова
і другая замежная мова» — 362.
А на факультэце кітайскай мовы
і культуры на спецыяльнасці «Кітайская мова і другая замежная
мова» прахадная планка склала
365 балаў.
На га да ем, што яшчэ адзін
шанц, якім абітурыенты могуць
скарыстацца, — гэта дадатковы
набор на бюджэтныя месцы, што
засталіся вакантныя. На іх змогуць
прэтэндаваць абітурыенты, якія не
прайшлі па конкурсе пры паступленні ў іншыя ВНУ, але маюць на
руках патрэбныя сертыфікаты або
паступалі на іншыя спецыяльнасці
ў тую ж ВНУ.
Ваенная акадэмія, Універсітэт
грамадзянскай абароны МНС, Інстытут пагранічнай службы і ваенныя факультэты павінны праінфармаваць абітурыентаў аб наяўнасці вакантных месцаў да 6 жніўня,
ас татнія дзяржаўныя ВНУ — да
12 жніўня.
Ад абітурыентаў, якія паступаюць на платнай аснове, але
не здаюць уступныя экзамены ў
ВНУ, дакументы будуць прымацца
да 10 жніўня — у Акадэміі МУС,
Магілёўскім інстытуце МУС і Універсітэце грамадзянскай абароны
МНС; да 13 жніўня — у Беларускай
дзяржаўнай акадэміі мастацтваў,
Беларускай дзяржаўнай акадэміі
музыкі, Беларускім дзяржаўным
універсітэце культуры і мас тацтваў; да 15 жніўня — ва ўсіх іншых
установах вышэйшай адукацыі.
Да 19 жніў ня ў Мі ніс тэр стве
адукацыі працуе «гарачая лінія»
(017) 222 43 12, на якую прымаюц ца зван кі па ўсіх пы тан нях,
звя за ных з па ступ лен нем ва
ўстановы прафесійна-тэхнічнай,
сярэдняй спецыяльнай і вышэйшай адукацыі.
Надзея НІКАЛАЕВА.

 Меркаванне
«Па ўзроўні адукаванасці наша краіна
займае годнае месца сярод усіх краін свету»
Таццяна АЎТУХОВА, член
Пастаяннай камісіі Палаты
Прадстаўнікоў па адукацыі,
культуры і навуцы:
«Адно з дасягненняў сферы адукацыі за 25 гадоў — высокі ўзровень
адукаванасці насельніцтва. Шмат увагі ўдзяляецца ўсёй сістэме: многа будуецца дашкольных устаноў адукацыі,
устаноў агульнай сярэдняй адукацыі.
Вышэйшыя навучальныя ўстановы
краіны імкнуцца атрымаць званне
«Універсітэт 3.0», адкрываюцца новыя запатрабаваныя на рынку працы
спецыяльнасці і многае іншае», — кажа дэпутат.
Як расказала Таццяна Аў тухова,
Міністэрства адукацыі і профільная камісія ніжняй палаты парламента пачынаюць работу над новымі правіламі прыёму ў вышэйшыя
навучальныя ўстановы.
«Падыходы неабходна крыху змяніць у адпаведнасці з сучаснымі
патрабаваннямі, — расказвае парламентарый. — Для паступлення на
некаторыя спецыяльнасці неабходна жывая размова экзаменатара і
таго, хто экзаменуецца. І гэта адно з самых важных змяненняў, якія
будуць унесены ў новыя правілы».
Запісала Марыя ДАДАЛКА.

