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Анатоль ЧОРНЫ, міністр
архітэктуры і будаўніцтва:

«Даўгабуды ў нас практычна
завершаны пасля адпаведнага
даручэння Прэзідэнта.
Ёсць асобныя пазіцыі —
звышнарматыўныя дамы. Там
у кожнага дома свая гісторыя:
дзесьці не паспелі адкрыць
фінансаванне, дзесьці не
паспелі запоўніць дольшчыкамі
дамы і пачынаюць будаваць з
няпоўнай укамплектаванасцю,
таму тэрміны будаўніцтва
зацягваюцца. Гэтыя аб'екты
на асаблівым кантролі.
Ёсць магчымасці, стаіць
задача скончыць да верасня
будаўніцтва такіх дамоў і
ўвесці іх у эксплуатацыю.
Таксама адзначу, што задача
па ўтрыманні суадносін
заработнай платы і кошту
квадратнага метра
з 2017 года выконваецца.
Сёлета па выніках паўгоддзя
гэтыя суадносіны
складаюць 0,91».

КОРАТКА
• Вя до мы кам па зі тар,
на род ны ар тыст Бе ла ру сі
і СССР, прафесар, акадэмік, док тар навук Ігар Лучанок адзначыў учора сваё
80-годдзе. З юбілеем артыста
павіншаваў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка.

• Грашовыя пераводы
беларусам з-за мяжы ў
ІІ квартале 2018 года скараціліся на 18 % у параўнанні з аналагічным перыядам 2017-га.
• Беларусь аднавіла пастаўкі цэменту на экспарт.
Праблемы з недахопам на
ўнутраным рынку ў маі—чэрвені былі выкліканыя тым,
што практычна ўвесь яго аб'ём быў раскуплены.
• У Гродне жанчына ўдарыла міліцыянера абцасам
у галаву. Інцыдэнт адбыўся
ў адной з устаноў грамадскага харчавання, дзе занадта шумна сябе паводзіла нецвярозая кампанія.
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На праця гу васямнацца ці гадоў, а мена віта з 2000-га і па сёння, Аляксей СЕМЯ НЯКА вя дзе назіран ні за вясковымі бусламі.
Ка лі на стаў нік бія ло гіі і геа гра фіі пры ехаў у вёс ку Ста ха ва
Сто лін скага ра ё на жыць і пра ца ваць, ад ра зу ж стаў уліч ваць
гнёзды, па паўненне ў бусліных сем'ях, запіс ваць ці кавыя факты эка ло гіі і этало гіі, пры лёты і адлёты пту шак. Вёў дзённікі.
Такіх грун тоўных на зіран няў у адным на селеным пунк це, якія
ро біць гэты грамад скі ар нітолаг, у краі не, ба дай, ніхто ніколі

не рабіў. Павод ле да сле даван няў Аляксея, пік колькас ці стахаў скіх бус лоў на зі раў ся ў 2005 го дзе: 34 жы лыя гняз ды.
А вось сёлетні сезон ён называе не самым паспяховым у плане
бус лінай дэмагра фіі: у дваццаці пяці гнёздах выве ла ся толькі
восем дзесят шэсць бус лянят. Свае на зі ран ні і дзённі кі ста хаўскі ар ні то лаг пе рад ае ў Брэст, у Па лес кі аграр на-эка ла гіч ны
ін стытут Акадэміі навук.
Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.
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 Свая справа

 Прыёмная кампанія — 2018

«МУЖ ПРЫВУЧАЎ
МЯНЕ ДА ПЧОЛ
ПАСТУПОВА...»
Як сям'я пчаляроў зрабіла аматарскае
захапленне мясцовай славутасцю
Убачыць Міхаіла РАДЗЮКА за работай — нібы паназіраць за
адважным дрэсіроўшчыкам. Не, ніякіх буйных жывёл. Наадварот, падапечныя мужчыны памерам усяго толькі з пазногаць.
Але прызнайцеся, мала хто, акрамя вопытнага пчаляра, адважыцца засунуць рукі ў пчаліны дамок.

СТАР. 5

Вопытны пчалавод
расказвае
пра кожную сям'ю
на пчальніку
як пра добрых
знаёмых.

МЕДЫЦЫНА,
ПРАГРАМАВАННЕ,
МІЖНАРОДНАЕ
ПРАВА
За якую адукацыю
гатовы плаціць абітурыенты?
Не сакрэт, што ў апошнія гады трапіць на платнае навучанне
ў ВНУ можна нават з мінімальнай колькасцю балаў. Адзінае
абмежаванне — гэта ніжні парог на ЦТ, устаноўлены для профільных прадметаў. Але ж ці можна лічыць сур'ёзным бар'ерам 10 або 15 балаў? А для ВНУ сілавых ведамстваў, ваенных
факультэтаў грамадзянскіх ВНУ і шэрагу сельскагаспадарчых спецыяльнасцяў устаноўлена яшчэ ніжэйшая планка, якая
складае ўсяго 7 балаў...

Фізіка зноў у аўтсайдарах
4 жніўня ў вышэйшых навучальных установах завяршыўся прыём
дакументаў на платную форму навучання ў ВНУ і стала відавочна,
што абітурыентаў на ўсіх... не хапае. Цікава, што колькасць платных
месцаў у некаторых ВНУ істотна перавышала колькасць бюджэтных
па той жа спецыяльнасці, як, напрыклад, на факультэце міжнародных
адносін БДУ. Гэты факультэт б'е ўсе рэкорды ў краіне як па прахадных
балах, так і па кошце навучання. Тым не менш колькасць
ахвотных вучыцца тут не змяншаецца.

СТАР. 4

Надзея Нікалаева. Медыцына, праграмаванне, міжнароднае права: За якую адукацыю гатовы плаціць абітурыенты?
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МЕДЫЦЫНА, ПРАГРАМАВАННЕ,
МІЖНАРОДНАЕ ПРАВА

Так, на 60 платных месцаў на спецыяльнасці «міжнародныя адносіны» сёлета
прэтэндаваў 71 чалавек, на
43 платныя месцы на спецыяльнасці «мытная справа» — 53 ча ла ве кі, на
55 месцаў на спецыяльнасці «сусветная эканоміка» —
60 чалавек, прычым адзін з
абітурыентаў меў суму балаў большую за 391. На спецыяльнасці «лінгвакраіназнаўства» чакалі залічэння на
платныя месцы абітурыенты, якія ме лі больш як
381 бал. Увогуле абітурыентаў з баламі ад 371 да 380
хапала на ўсіх спецыяльнасцях ФМА. Знайшліся і такія
«смельчакі», якія мелі ў суме ад 121 да 151 бала і пры
гэтым таксама спадзяваліся
паступіць на самы прэстыжны факультэт. Інакш навошта яны падавалі свае дакументы? Хіба што толькі на
ўсялякі выпадак?

Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

Інтарэс моладзі
да міжнароднага,
юрыдычнага
і эканамічнага
напрамкаў прасочваецца
амаль ва ўсіх ВНУ.
Добрым попытам карыстаўся ў абітурыентаў Белдзяржуніверсітэта таксама
і біяфак, асабліва такія спецыяльнасці і напрамкі, як
«біятэхналогія», «біяхімія»
і «мікрабіялогія». Меншую
цікавасць маладыя людзі
праявілі да «біяэкалогіі» і
«біялогіі» (навукова-вытворчай і навукова-педагагічнай
дзейнасці).
Ін сты ту ту біз не су БДУ
таксама ўдалося ўкамплектавацца. Не было праблем з
запаўненнем платных месцаў на спецыяльнасцях «бізнес-адміністраванне» і «лагіс тыка». У Міжнародным
дзяр жаў ным эка ла гіч ным
інстытуце імя А. Д. Сахарава
БДУ абітурыенты не прайшлі
міма «медыка-біялагічнай
справы» і «медыцынскай
экалогіі». На механіка-матэматычным факультэце ў
фокусе ўвагі былі ў першую
чаргу ІТ-спецыяльнасці. На
факультэце прыкладной матэматыкі і інфарматыкі на

19 месцаў было пададзена 28 заяў, прычым сярод
абітурыентаў зноў жа былі
ўладальнікі вельмі высокіх
балаў (больш як 361). Але,
напрыклад, эканамічная кібернетыка мала каго зацікавіла.
Інтарэс моладзі да міжнароднага, юрыдычнага і
эка на міч на га на прам каў
прасочваецца амаль ва ўсіх
ВНУ, дзе ёсць падобныя спецыяльнасці. Так, у Гродзенскім дзяржаўным універсітэце ў цэнтры ўвагі моладзі на
платнай форме навучання
ака за лі ся «між на род нае
права», «правазнаўства»,
«лінгвістычнае забеспячэнне міжкультурных камунікацый» і «мытная справа».
У Беларускім дзяржаўным
эканамічным універсітэце —
зноў-такі «правазнаўства»,
«су свет ная эка но мі ка» і
«лінгвістычнае забеспячэнне міжкультурных камунікацый» (напрамак — знешнеэканамічныя сувязі).
На журфаку ў БДУ самымі запатрабаванымі аказаліся аўдыявізуальная журна ліс ты ка (на 17 мес цаў
26 ахвотных) і спецыяльнасць
«інфармацыя і камунікацыя»
(17 ахвотных на 15 месцаў).
На ін шыя спе цы яль нас ці
жур фа ка маглі па сту піць
усе, хто падаў дакументы.
Увогуле на вельмі многіх
спецыяльнасцях у БДУ колькасць пададзеных заяў не
перавышала колькасці выдзеленых платных месцаў,

а гэта значыць, што туды
будуць залічаны абітурыенты нават з вельмі сціплымі
баламі.
Даволі сумная сітуацыя
назіралася на факультэце
радыёфізікі і камп'ютарных
тэхналогій, дзе на 20 месцаў
было пададзена 10 заяў. Фізічны факультэт і Міжнародны дзяржаўны экалагічны
інстытут імя А. Д. Сахарава
БДУ праводзілі аб'яднаны
конкурс на спецыяльнасці, звязаныя з фізікай: на
17 месцаў паступілі ўсяго
6 заяў. Дзеля справядлівасці трэба адзначыць, што і
бюджэтныя месцы на гэтых
спецыяльнасцях актыўным
попытам не карысталіся.

Нанатэхналогіі
не цікавяць?
Бе ла рус кі дзяр жаў ны
ўні вер сі тэт ін фар ма ты кі і
радыёэлектронікі толькі ў
дзень залічэння на платную
форму навучання нарэшце
агучыў кошты на наступны
навучальны год. Навучанне на дзённай форме на
факультэце камп'ютарных
сістэм і сетак будзе каштаваць 3210 рублёў за год, на
фа культэ це ін фар ма цыйных тэхналогій і кіравання і
інжынерна-эканамічным —
3070 рублёў, факультэце
камп'ютарнага праектавання, факультэце інфакамунікацый і факультэце радыётэхнікі і электронікі —
2755 рублёў. Самай таннай

з'яўляецца спецыяльнасць
факультэта радыётэхнікі і
элект ро ні кі «пра фе сій ная
навучанне (інфарматыка)»,
дзе за год трэба будзе заплаціць 2090 рублёў.
Мы ўжо пісалі, што ўсе,
хто добра здаў фізіку, выбіраюць пераважна спецыяльнасці ІТ-галіны. У БДУІРы
абітурыенты з высокімі баламі (350—380) і на платнай
форме навучання штурмавалі дзве спецыяльнасці самага дарагога і прэстыжнага факультэта камп'ютарных
сістэм і сетак: «інфармацыя
і тэхналогіі праграмавання»
(115 месцаў і 125 ахвотных)
і «праграмнае забеспячэнне інфармацыйных тэхналогій» (249 прэтэндэнтаў на
95 месцаў).
На ін шых фа культэ тах
моладзь цікавілі спецыяльнасці «інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі (у бізнесменеджменце)», «аўтаматызаваныя сістэмы апрацоўкі
ін фар ма цыі», «ін фар мацыйныя сістэмы і тэхналогіі ў гульнявой індустрыі».
У аў тсай да рах ака за лі ся
«інфакамунікацыйныя тэхналогіі», «электронныя вылічальныя сродкі», «мікра- і
нанаэлектронныя тэхналогіі
і сістэмы», «нанатэхналогіі і
нанаматэрыялы ў электроніцы», «радыёінфарматыка»,
«радыёэлектронная абарона інфармацыі» і некаторыя іншыя спецыяльнасці.
Улічваючы, што ў БДУІРы
дзейнічае аўтаматызаваная

сістэма залічэння і абітурыен ты ма юць маг чы масць
указваць у заяве ўсе спецыяльнасці тэхніка-тэхналагічнага профілю, расстаўляючы свае прыярытэты, можна меркаваць, што платныя
месцы збольшага ўсё ж такі
будуць запоўненыя. Але калі сярэдні бал залічаных на
бюджэтную форму навучання ў БДУІРы склаў сёлета
339, а суму балаў не меншую за 300 маюць больш
як 75 працэнтаў будучых
пер ша курс нікаў, то якасныя паказчыкі залічаных на
платную форму навучання
будуць куды больш сціплыя.
На некаторыя спецыяльнасці дакументы падавалі абітурыенты з сумай балаў ад
121 да 150, і ў іх ёсць усе
шанцы таксама насіць званне студэнта БДУІРа.

Куды ідуць
з нізкімі баламі?
Што датычыцца вышэйшай медыцынскай адукацыі,
то абсалютна без праблем
запоўніліся ўсе платныя месцы ў Беларускім дзяржаўным
медыцынскім універсітэце,
прычым на спецыяльнасці
«стаматалогія» шэсць абітурыентаў мелі балы ад 371 да
380, а 14 чалавек — ад 361
да 370. На фармацэўтычны
факультэт падалі дакументы два абітурыенты з сумай
балаў ад 361 да 370.
Педагагічная адукацыя
карыстаецца ў моладзі меншым попытам. Ва ўсялякім
разе, абітурыенты з такімі
высокімі баламі педагагічныя спецыяльнасці рэдка выбіраюць. У БДПУ на платнай
дзённай форме навучання
найбольшая колькасць ахвотных была зарэгістравана
на спецыяльнасці «лагапедыя» (78 прэтэндэнтаў на
60 мес цаў), «псі ха ло гія»
(116 прэтэндэнтаў на 75 месцаў), «сацыяльная і псіхолага-педагагічная дапамога»
(24 прэтэндэнты на 10 месцаў), «руская мова і замежная мова» (26 прэтэндэнтаў
на 15 месцаў) і «спартыўна-турыстычная дзейнасць»
(менеджмент у турызме)
— 96 заяў на 70 месцаў. У
педагагічны ўніверсітэт таксама падавалі дакументы
абі ту ры енты, якія ма юць

ад 121 да 130 балаў (за тры
сертыфікаты плюс атэстат).
І гэта будучыя педагогі!
А ў БНТУ спрабавалі паступіць на платныя месцы
абітурыен ты з баламі ад
101 да 110! Яны нацэліліся
на такія спецыяльнасці, як
«во да гас па дар чае будаўніцтва», «прамысловае грамадзянскае будаўніцтва».
На спе цы яль нас ці «аў тамабільныя дарогі» ў БНТУ
на 10 платных месцаў не
паступіла ўвогуле ніводнай
заявы, а на спецыяльнасці «мас ты, транс парт ныя
тунэлі і метрапалітэны» на
12 месцаў знайшоўся адзін
прэтэндэнт з сумай балаў ад
131 да 140. Не карысталіся ў
абітурыентаў попытам энерге тыч ны, аў та трак тар ны,
прыборабудаўнічы факультэты, факультэт энергетычнага будаўніцтва. Затое на
30 месцаў на спецыяльнасці
«мытная справа» паступіла
48 заяў. На 30 месцаў на
спецыяльнасці «праграмнае
забеспячэнне інфармацыйных тэхналогій» — 43 заявы,
«бізнес-адміністраванне» —
67 заяў на 40 месцаў.
З невысокімі баламі паступаюць абітурыенты і ў Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт. Конкурс на
платныя месцы тут склаўся
на спецыяльнасцях «турызм
і прыродакарыстанне» (33
чалавекі на 17 месцаў), «тэхналогія лекавых прэпаратаў»
(22 чалавекі на 15 месцаў),
«выдавецкая справа» (59 чалавек на 32 месцы), «лясная
гаспадарка» (16 чалавек на
10 месцаў) , «дызайн электрон ны і вэб-вы дан няў»
(39 чалавек на 30 месцаў),
«менеджмент» (57 чалавек
на 34 месцы), «маркетынг»
(38 чалавек на 25 месцаў),
«праграмнае забеспячэнне
інфармацыйных тэхналогій»
(70 чалавек на 50 месцаў),
«ахова навакольнага асяроддзя» (15 чалавек на 10 месцаў) і на некаторых іншых.
Учора, 6 жніўня, ва ўсіх
ВНУ адбылося залічэнне на
платную форму навучання.
Пажадаем, каб тым, каму
ўсё ж пашчасціла ўскочыць
у апошні вагон і стаць студэнтам, хапіла ведаў на тое,
каб навучацца і не быць адлічаным пасля першай жа
сесіі...

Надзея Нікалаева. Медыцына, праграмаванне, міжнароднае права: За якую адукацыю гатовы плаціць абітурыенты?

 Нясумнае лета

Як стварыць уласны YоuTubе-канал?
У ІT-лагеры МТС завяршылася першая змена
Сумесны праект Міністэрства адукацыі
і мабільнага аператара рэалізуецца гэтым летам
на базе дзіцячага аздараўленчага лагера «Гарызонт»
у Радашковічах. На працягу дзвюх змен для дзяцей
тут арганізуюцца бясплатныя заняткі, якія
праводзяць выкладчыкі Адукацыйнага цэнтра ПВТ.
Летась падлеткі вучыліся ў ІТ-лагеры праграмаваць гульні на мове Sсrаtсh і падрыхтавалі больш як 300 уласных
праектаў. Гэтым разам было вырашана зрабіць упор на
стварэнні разнастайнага ўнікальнага кантэнту.
У праграме першай змены было чатыры кірункі: «Асновы
робататэхнікі», «Робататэхніка: датчыкі і праграмы», «Відэаблогінг» і «Мабілаграфія». Два тыдні школьнікі вучыліся

праграмаваць, мадэліраваць робатаў, рабіць мастацкія фота і здымаць відэаролікі. За час ІT-канікул дзеці даведаліся,
для чаго і дзе прымяняецца робататэхніка, стварылі каля
двух дзясяткаў уласных мадэляў робатаў. Школьнікі прайшлі курс па асновах фатаграфіі: навучыліся працаваць
з кампазіцыяй, святлом і апрацоўваць фота з дапамогай
праграм на смартфонах. Акрамя таго, выхаванцы летніка
атрымалі веды па здымцы і мантажы відэаролікаў і стварылі
ўласныя YоuTubе-каналы.
Заняткі былі разлічаны на дзяцей і падлеткаў ва ўзросце
ад 6 да 17 гадоў. Трапіць на бясплатныя курсы змаглі ўсе,
хто прыехаў у «Гарызонт» па пуцёўцы. Пасля заканчэння
навучання слухачы курсаў атрымалі пасведчанні Адукацыйнага цэнтра ПВТ і памятныя падарункі.

Праект «ІT-лагер» рэалізуюць сумесна Міністэрства адукацыі і кампанія МТС у рамках заключанага пагаднення аб
супрацоўніцтве. Партнёрам выступае Адукацыйны цэнтр
ПВТ. Другая змена стартуе ў ІТ-лагеры 7 жніўня.
Матэрыялы падрыхтавала Надзея НІКАЛАЕВА.

