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У СПІ САХ 
ЗНА ЧАЦ ЦА...
Пер шая элект рон ная ін фар ма-
цый на-да ве дач ная ба за (hіst.
bsu.by/2ww) пра бе ла рус кіх сал-
дат і пар ты зан, якія за гі ну лі або 
пра па лі без вес так пад час Дру-
гой су свет най вай ны, рас пра ца-
ва на ў Бе ла рус кім дзяр жаў ным 
уні вер сі тэ це. Мяр ку ец ца, што 
гэ ты пра ект дасць маг чы масць 
ства рыць адзі ную сіс тэ му за-
хоў ван ня звес так аб удзель ні-
ках тых тра гіч ных па дзей.

Іні цы я та рам і рас пра цоў шчы кам 
элект рон най ба зы вы сту піў гіс та-
рыч ны фа куль тэт БДУ. Кры ні цай 
ін фар ма цыі па слу жы лі кні гі се рыі 
«Па мяць. Гіс то ры ка-да ку мен таль-
ныя хро ні кі бе ла рус кіх ра ё наў». Сён-
ня гіс то ры ка мі БДУ апра цоў ва юц ца і 
ўно сяц ца да ныя па Мін скай воб лас ці 
і Мін ску. У элект рон ную сіс тэ му ўжо 
ўне се ны звест кі пра больш чым 10 
ты сяч удзель ні каў Дру гой су свет най 
вай ны.

У най блі жэй шы час су пра цоў ні кі 
і сту дэн ты гіс та рыч на га фа куль тэ та 
пач нуць на паў няць сіс тэ му звест ка мі 
пра во і наў-зем ля коў з ін шых аб лас-
цей Бе ла ру сі. 

На ві га цыя элект рон на га рэ сур су 
да зва ляе шу каць су ай чын ні каў па ка-
тэ го ры ях «Проз ві шча», «Імя», «Імя па 
баць ку», «Воб ласць», «Ра ён», «Го рад / 
вёс ка на ра джэн ня», «Мес ца смер ці».

Элект рон ная ін фар ма цый на-да ве-
дач ная сіс тэ ма з'яў ля ец ца ад кры тай. 
У вы пад ку вы яў лен ня не дак лад ных 
да ных пра гэ та мож на бу дзе па ве да-
міць на элект рон ны ад рас (hіst.bsu.
by/kontakt), а так са ма пра да ста віць 
но выя звест кі, якія не ўвай шлі ў кні гу 
«Па мяць».

�

ДыялогДыялог  ��

СТУ ДЭН ТЫ 
ПРА ПА НУ ЮЦЬ...

Ідэю ад пра віць не каль кіх чле-
наў Гра мад ска га рэс пуб лі кан-
ска га сту дэнц ка га са ве та ў еў-
ра пей скія кра і ны для вы ву чэн ня 
во пы ту ўдзе лу сту дэн таў у жыц-
ці сва іх уні вер сі тэ таў агу чыў 
мі ністр аду ка цыі Мі ха іл Жу раў-
коў. На яго дум ку, вель мі якас на 
пра цу юць сту дэнц кія са ве ты ў 
Скан ды наў скіх кра і нах.

На га да ем, што ў склад рэс пуб лі-
кан ска га сту дэнц ка га са ве та пры мі-
ніст ры аду ка цыі ўва хо дзіць па ад ным 
прад стаў ні ку ад кож най вы шэй шай 
на ву чаль най уста но вы кра і ны.

Су стра ка ю чы ся з прэ зі ды у мам 
рэс пуб лі кан ска га са ве та, мі ністр 
аду ка цыі па ста віў пе рад сту дэнц кім 
ак ты вам за да чу — ства рыць банк 
та ле на ві тай мо ла дзі для па паў нен ня 
кад ра ва га рэ зер ву кі раў ні коў.

— Без умоў на, каб гра мат на кі-
ра ваць, не да стат ко ва мець толь кі 
пры зван не. Па тра бу юц ца так са ма 
за ня ткі і трэ нін гі па мас тац тве зно сін 
з людзь мі. Але ў на шай кра і не не па-
він на быць кад ра ва га го ла ду, — да-
даў Мі ха іл Жу раў коў.

Чле ны прэ зі ды у ма Гра мад ска га 
рэс пуб лі кан ска га сту дэнц ка га са ве-
та, у сваю чар гу, прад ста ві лі мі ніст ру 
аду ка цыі асноў ныя на прам кі сва ёй 
дзей нас ці на най блі жэй шую перс-
пек ты ву.

Ужо пад рых та ва ны пра ект «70 
доб рых спраў для ве тэ ра наў». Пла-
ну ец ца пра вес ці ту рыс тыч ны злёт 
для сту дэн таў ВНУ. Вы яз ны фо рум 
прой дзе на Брас лаў скіх азё рах. На 
ба зе Па лес ка га дзяр жаў на га ўні вер-
сі тэ та бу дзе ар га ні за ва ны між на род-
ны ма ла дзёж ны ла гер. Ёсць пра па но-
ва ар га ні за ваць ін тэр нэт-флэш моб 
«Акрэс лі праб ле му», дзе кож ны сту-
дэнт змо жа за даць сваё праб лем нае 
пы тан не. Ува гі за слу гоў вае і ідэя пра-
вя дзен ня ін тэр ак тыў на га ток-шоу па 
пы тан нях дзей нас ці сту дэнц ка га са-
ма кі ра ван ня ва ўста но вах вы шэй шай 
аду ка цыі ў рам ках ад на го з на цы я-
наль ных тэ ле ка на лаў.

Матэрыялы падрыхтавала На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

КОЛЬ КАСЦЬ 
ЦІ ЯКАСЦЬ?

— Мы ра зу ме ем, што пра цэс ін тэ-
гра цыі ў еў ра пей скую аду ка цый ную 
пра сто ру — вель мі скла да ны і, як 
вы ні кае са ста сун каў з на шы мі ка-
ле га мі, у роз ных кра і нах, якія ўжо 
да лу чы лі ся да ба лон скай сіс тэ мы, 
іс нуе шы ро кі спектр праб лем ных пы-
тан няў, звя за ных з рэа лі за цы яй па-
ла жэн няў Ба лон скай дэк ла ра цыі, — 
пад крэс ліў пер шы на мес нік мі ніст-
ра аду ка цыі Ва дзім БО ГУШ.

Асноў ны вы клік у сфе ры аду ка-
цыі, з якім су тык ну лі ся ўсе кра і ны ў 
дру гой па ло ве ХХ ста год дзя, — пе-
ра ход да ма са вай вы шэй шай аду ка-
цыі: за гэ ты ад рэ зак ча су коль касць 
сту дэн таў па вя лі чы ла ся ў све це з 13 
да 82 міль ё наў! З ад на го бо ку, гэ та 
аб' ек тыў ны пра цэс, бо без вы шэй-
шай аду ка цыі ста біль нае раз віц цё 
ў су час ным гра мад стве не ўяў ля ец-
ца маг чы мым. Але з ін ша га бо ку, 
та кая ма са васць ства ры ла мност-
ва праб лем: з фі нан са ван нем вы-
шэй шай шко лы, якас цю аду ка цыі, 
пра ца ўлад ка ван нем вы пуск ні коў і 
мно гія ін шыя.

Рэк тар На цы я наль на га ўні вер-
сі тэ та па лі тыч ных да сле да ван няў 
і дзяр жаў на га кі ра ван ня, бы лы мі-
ністр на цы я наль най аду ка цыі Ру мы-
ніі Ры мус Пры кап'е рас ка заў, што ў 
1990 го дзе ў яго кра і не на ліч ва ла ся 
38 дзяр жаў ных вы шэй шых на ву-
чаль ных уста ноў і ні вод най пры-
ват най. Сён ня ж у Ру мы ніі функ-
цы я ну юць 57 дзяр жаў ных ВНУ і 81 
пры ват ная ўста но ва. У 1990 го дзе 
вы шэй шую аду ка цыю атрым лі ва лі 
ў Ру мы ніі 168 ты сяч сту дэн таў, а ў 
2008 го дзе іх коль касць да хо дзі ла 
ўжо амаль да 1 міль ё на. Але ў су-
вя зі са зні жэн нем на ра джаль нас ці 
ў кра і не на 40 пра цэн таў коль касць 
мо ла дзі змен шы ла ся і, ад па вед на 
змен шы ла ся і коль касць сту дэн таў: 
за раз у ВНУ ўсіх фор маў улас нас ці 
на ву ча юц ца 500 ты сяч сту дэн таў. 
Су тык ну ла ся Ру мы нія і з ус плёс-
кам ад крыц ця пры ват ных ВНУ — у 

1993 го дзе іх на ліч ва ла ся ўжо 128! 
На ту раль на, што якасць аду ка цыі 
на фо не ка мер цый ных ін та рэ саў 
ады шла на дру гі план. Та му да вя-
ло ся на во дзіць па ра дак у гэ тым 
пы тан ні, ча му па спры я ла ства рэн-
не не за леж на га акрэ ды та цый на га 
ор га на.

КА МЕР ЦЫ Я ЛІ ЗА ЦЫЯ 
ВЫ ШЭЙ ШАЙ ШКО ЛЫ

— Тэн дэн цыі раз віц ця вы шэй-
шай аду ка цыі ў на шай кра і не ад па-
вя да юць су свет ным. Яе ма са васць 
па цяг ну ла за са бой пра цэ сы ка мер-
цы я лі за цыі і вост рую кан ку рэн цыю 
за ча ла ве чыя рэ сур сы, — пад крэс-
лі вае рэк тар Рэс пуб лі кан ска-
га ін сты ту та вы шэй шай шко лы 
прафесар Вік тар ГАЙ СЁ НАК. — 
Коль касць сту дэн таў у Бе ла ру сі вы-
рас ла ў па раў на нні з 60-мі га да мі ў 
8 ра зоў! На 10 ты сяч на сель ніц тва 
ў нас пры па дае за раз ка ля 400 сту-
дэн таў, і па гэ тым па каз чы ку мы 
зай ма ем чац вёр тае мес ца ў све це 
ўслед за Паўд нё вай Ка рэ яй, ЗША і 
Ра сі яй. Але ёсць адзін ню анс: пры-
клад на па ло ва сту дэн таў атрым-
лі ва юць аду ка цыю за воч на, а да 
якас ці за воч на га на ву чан ня ёсць 
шмат прэ тэн зій.

Толь кі ка ля 34% сту дэн таў ВНУ 
на ву ча юц ца за кошт бюд жэт ных 
срод каў. У дзяр жаў ных ВНУ пла-
цяць за сваё на ву чан не 53% сту-
дэн таў. Та кім чы нам вы шэй шая аду-
ка цыя ў нас у знач най сту пе ні ка мер-
цы я лі за ва на. Най боль шая коль касць 
сту дэн таў вы ву ча юць ка му ні ка цыі, 
пра ва, эка но мі ку, ар га ні за цыю вы-
твор час ці, а ў пры ват ных ВНУ гэ ты 
на пра мак аб са лют на да мі нуе — да 
95% сту дэн таў атрым лі ва юць са цы-
яль на-эка на міч ную аду ка цыю.

На дум ку Вік та ра Гай сён ка, га-
лоў ная за да ча, якая ста іць сён ня 
пе рад ВНУ, — гэ та якасць і эфек-
тыў насць вы шэй шай аду ка цыі.

— Ка лі ка заць пра на шу якасць, 
то Бе ла русь у па раў на нні са сва і мі 
су се дзя мі вы гля дае да во лі ня дрэн на 
ў між на род ных рэй тын гах уні вер сі-
тэ таў. Але ёсць і ін шыя звест кі: Су-
свет ны банк пра во дзіў са цы я ла-
гіч нае да сле да ван не па вы ву чэн ні 
ўзроў ню кам пе тэнт нас ці ра бот ні каў. 
І Бе ла русь у гэ тым пла не знач на ад-
ста ла ад сва іх су се дзяў: ка ля 70% 
кі раў ні коў кам па ній за яві лі, што 
на вы кі іх ра бот ні каў з'яў ля юц ца іс-
тот ным стрым лі ва ю чым фак та рам 
для раз віц ця іх прад пры ем ства, — 
пад крэс ліў рэк тар Рэс пуб лі кан ска га 
ін сты ту та вы шэй шай шко лы.

Між ін шым, пра гноз ная па трэ ба 
ў тых ці ін шых спе цы я ліс тах ад стае 

ад рэ аль на га вы пус ку ВНУ ў два ра-
зы. Гэ та зна чыць, што за 5 га доў 
да вы пус ку па трэб ных спе цы я ліс-
таў дзярж ор га ны да юць пра гноз, які 
аказ ва ец ца за ні жа ным удвая, што 
свед чыць аб праб ле мах у су вя зях 
па між рын кам пра цы і вы шэй шай 
шко лай. За раз усе кра і ны спра бу-
юць вы ра шаць ана ла гіч ныя праб-
ле мы праз на цы я наль ную сіс тэ му 
ква лі фі ка цый і на цы я наль ную рам ку 
ква лі фі ка цый, але мы ў гэ тых пра цэ-
сах іс тот на ад усіх ад ста ём.

ГА ЛАЎ НЫ БОЛЬ 
ДЛЯ ВНУ

Дзяр жаў ныя вы дат кі на ўсю сіс-
тэ му аду ка цыі скла да юць ка ля 40 
трыль ё наў руб лёў. А на вы шэй шую 
аду ка цыю ідзе толь кі 13% ад гэ тай 
су мы.

— Для нар маль на га фі нан са ван-
ня вы шэй шых на ву чаль ных уста ноў 
гэ тых срод каў яў на не да стат ко ва, — 
упэў не ны Вік тар Гай сё нак, — але ў 
най блі жэй шы час сі ту а цыя на ўрад 
ці зме ніц ца, та му трэ ба ду маць, як 
больш эфек тыў на вы ка рыс таць тое, 
што мы ма ем . Фак тар, які вы клі кае 
моц ную фі нан са вую на груз ку, — гэ-
та плат нае на ву чан не сту дэн таў у 
дзяр жаў ных ВНУ.

У сіс тэ му вы шэй шай аду ка цыі з 
бюд жэ ту вы дат коў ва ец ца 5 трыль-
ё наў руб лёў. Гэ тыя гро шы па він ны 
на кі роў вац ца на на ву чан не 34% ад 
агуль най коль кас ці сту дэн таў, якія 
на ву ча юц ца за кошт дзяр жаў ных 
срод каў, бо ас тат нія па він ны са мі за 
ся бе пла ціць. Але сту дэн ты плат най 
фор мы на ву чан ня ўно сяць толь кі ка-
ля 30 пра цэн таў ад су мы, што вы дзя-
ля ец ца на на ву чан не ад на го сту дэн-
та-«бюд жэт ні ка». Усё гэ та ства рае 
да дат ко вую на груз ку на на шы ВНУ. 
І ка лі та кі па ды ход за ха ва ец ца і на-
да лей, то не толь кі аб наў лен не, але і 
за ха ван не асноў ных фон даў на шых 
уста ноў бу дзе праб ле ма тыч ным.

Ся род праб лем, якія ста яць пе-
рад вы шэй шай шко лай, Вік тар Гай-
сё нак уз га даў так са ма цяж кас ці ў 
кі ра ван ні, пе ра гру жа ную струк ту ру 
спе цы яль нас цей, ад сут насць рэ аль-
най сва бо ды ву чэб на-ме та дыч ных 
аб' яд нан няў і эка на міч на за трат ную 
ма дэль ма гіс тар скай пад рых тоў кі. 
На І сту пе ні на ву чан ня ў бе ла рус кіх 
ВНУ рых ту юць па 382 спе цы яль нас-
цях, на ІІ сту пе ні — па 331 спе цы яль-
нас ці, а ўся го на ліч ва ец ца больш як 

1600 аду ка цый ных пра грам. І гэ та 
коль касць яў на за вы ша на...

У не ка то рых гру пах па пад рых-
тоў цы ма гіст раў на ву ча юц ца ўся го 
па ад на му-два ча ла ве кі. У Рэс пуб-
лі кан скім ін сты ту це вы шэй шай шко-
лы лі чаць, што трэ ба ад маў ляц ца 
ад дзя лен ня ма гіст ра ту ры на два 
ві ды — прак ты ка-ары ен та ва ную і 
на ву ко ва-ары ен та ва ную.

НЕ ВЫ ПЛЮХ НУЦЬ 
ДЗІ ЦЯ

— Як мож на па вы сіць якасць аду-
ка цыі? Мы звяз ва ем гэ тае пы тан не 
з фар мі ра ван нем якас на га кан тын-
ген ту сту дэн таў і па шы рэн нем ужы-
ван ня мэ та вай пад рых тоў кі, — па-
тлу ма чыў Вік тар Гай сё нак, — каб 
кад ры рых та ва лі ся ў ад па вед нас ці з 
па трэ ба мі пра ца даў цаў. Трэ ба рас-
пра ца ваць кры тэ рыі для ма гіс тар-
скіх пра грам. ВНУ па він ны ка а пе ры-
ра вац ца ў гэ тым пы тан ні, бо да лё ка 
не ўсе з іх мо гуць са ма стой на год на 
пад рых та ваць ма гіст раў. Трэ ба па-
шы раць ад каз насць і паў на моц твы 
ву чэб на-ме та дыч ных аб' яд нан няў 
ВНУ і іх кі раў ні коў, пры чым не толь-
кі на па пе ры.

— Да лу чэн не да Ба лон ска га 
пра цэ су над звы чай важ нае для бе-
ла рус кай вы шэй шай шко лы — упэў-
не ны Вік тар Гай сё нак. — Гэ та дасць 
нам маг чы масць фар мі ра ваць адэ-
кват ную су час на му эта пу раз віц ця 
вы шэй шую шко лу і лік ві да ваць іс-
ну ю чы раз рыў з на шы мі су се дзя мі. 
На рэш це, гэ та пы тан не па вы шэн ня 
прэ сты жу і кан ку рэн та здоль нас ці 
бе ла рус кай вы шэй шай аду ка цыі на 
між на род ным уз роў ні. Ка лі ін вес тар 
пры гля да ец ца да той ці ін шай кра і-
ны, ён най перш ду мае, якія спе цы-
я ліс ты і з якім уз роў нем аду ка цыі 
бу дуць за бяс печ ваць яго біз не с.

На ша сіс тэ ма аду ка цыі ста іць за-
раз на пе ра кры жа ван ні: якой бу дзе 
вы шэй шая шко ла, ска жам, праз 10 
га доў, дак лад на не вя до ма. Але мы 
па він ны ру хац ца на пе рад, за хоў ва-
ю чы ўсё най леп шае, што ў нас ёсць, 
і ад ся ка ю чы ўсё ліш няе. Фак тыч на 
мы па він ны на ха ду па мя няць у аў та-
ма бі ля ко лы, але зра біць гэ та вель мі 
асця рож на і аку рат на, каб ён не з'е-
хаў у кю вет.
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БА ЛОН СКІ ПРА ЦЭС: 
НА БЫЦЬ НО ВАЕ 

І НЕ СТРА ЦІЦЬ НАЙ ЛЕП ШАЕ,
або Як па мя няць на ха ду ў аў та ма бі ля ко лы і не з'е хаць у кю вет?

Да лу чэн не да Ба лон ска га 
пра цэ су — пы тан не 
па вы шэн ня прэ сты жу і кан-
ку рэн та здоль нас ці бе ла рус кай 
вы шэй шай аду ка цыі на 
між на род ным уз роў ні.

«Сту дэн ты плат най фор мы 
на ву чан ня ўно сяць толь кі 
ка ля 30 пра цэн таў ад су мы, 
што вы дзя ля ец ца 
на на ву чан не ад на го 
сту дэн та-«бюд жэт ні ка».

ДА ВЕД КА «ЗВЯЗ ДЫ»:
У 1999 го дзе ў Ба лон ні ад бы ла ся пер шая кан фе рэн цыя трыц ца ці еў ра-

пей скіх мі ніст раў аду ка цыі. Пры ня тая імі дэк ла ра цыя «Зо на еў ра пей скай 
вы шэй шай аду ка цыі» вы зна чы ла асноў ныя мэ ты, якія вя дуць да зблі жэн ня 
і гар ма ні за цыі на цы я наль ных аду ка цый ных сіс тэм вы шэй шай аду ка цыі ў 
кра і нах Еў ро пы і па вы шэн ня кан ку рэн та здоль нас ці еў ра пей скай вы шэй-
шай шко лы. Сён ня Ба лон скі пра цэс аб' яд ноў вае ўжо 47 кра ін.

Кі раў нік гла баль най прак-
ты кі аду ка цыі Су свет на га бан-
ка Крыс ці ян АЭ ДА: «Мы вы со ка 
ацэнь ва ем уз ро вень раз віц ця сіс тэ-
мы вы шэй шай аду ка цыі ў Бе ла ру сі 
і ўпэў не ны, што ра шэн не аб да лу-
чэн ні ва шай кра і ны да Ба лон ска га 
пра цэ су знач на па шы рыць маг чы-
мас ці для бе ла рус кай вы шэй шай 
шко лы. Гэ та бу дзе прын цы по вы 
афі цый ны крок для яе ін тэ гра цыі 
ў еў ра пей скую сіс тэ му».

На гэ тым тыд ні ў Ерэ ва не на кан фе рэн цыі мі ніст раў аду ка цыі 
кра ін — удзель ніц Ба лон ска га пра цэ су бу дзе раз гля дац ца за яў-
ка Бе ла ру сі на яе да лу чэн не да агуль на еў ра пей скай аду ка цый-
най пра сто ры. А на пя рэ дад ні гэ тай па дзеі ў Мін ску на ба зе БДУ 
прай шоў двух дзён ны між на род ны се мі нар, ар га ні за та рам яко га 
вы сту пі лі Еў ра пей скі фонд аду ка цыі, Су свет ны банк, Бел дзярж-
уні вер сі тэт і Рэс пуб лі кан скі ін сты тут вы шэй шай шко лы. У цэнт ры 
ўва гі яго ўдзель ні каў ака за лі ся пы тан ні раз віц ця на цы я наль най 
вы шэй шай шко лы ў кан тэкс це еў ра пей скіх стан дар таў: па шы-
рэн не ака дэ міч най ма біль нас ці вы клад чы каў і сту дэн таў, но выя 
прын цы пы ў за бес пя чэн ні якас ці аду ка цыі, пры вя дзен не якас ці 
пад рых тоў кі спе цы я ліс таў у ад па вед насць з па трэ ба мі рын ку 
пра цы і на ват раз віц цё ў на сель ніц тва прад пры маль ніц кай іні-
цы я ты вы і ро ля ў гэ тым пра цэ се ўні вер сі тэ таў.
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