асвета
Д АЙД ЖЭСТ ОФІСА СВЯ ТЛАНЫ ЦІХАНОЎСКА Й
ПА ПЫ ТАННЯХ АДУКАЦЫІ І НАВУКІ

Выпуск 1 / Студзень 2022
РЭПРЭСІІ
У ГрДУ па дамове бакоў звольнілі кандыдата педагагічных навук, дацэнта кафедры педагогікі і псіхалогіі дзяцінства Марыну Салтыкаву-Ваўковіч. Яна прапрацавала ў ГрДУ больш за 20 гадоў. Па словах выкладчыцы, спачатку з ёй правялі
прафілактычную гутарку, але пазней паведамілі, што кіраўніцтва больш не мае
патрэбы ў яе паслугах. Восенню 2020 года Марына Салтыкова-Вайтовіч адкрыта падтрымлівала студэнцкія пратэсты ў ГрДУ.
Паводле інсайдэрскай інфармацыі, за снежань-студзень у БДУ было звольнена
больш за 55 чалавек. У прыватнасці, на біялагічным факультэце — 2, гістарычным — 2, філалагічным — 6, хімічным — 4, эканамічным — 1, юрыдычным —
3, фізічным — 1, факультэце геаграфіі і геаінфарматыкі — 2, журналістыкі — 2,
міжнародных адносін — 3, сацыякультурных камунікацый — 2, філасофіі і сацыяльных навук — 1, радыёфізікі — 10, у НДІ фізіка-хімічных праблем — 4, НДІ
ядзерных праблем — 6, НДІ прыкладных фізічных праблем — 2, на кафедры
фізвыхавання — 1, у выдавецтве БДУ — 1. Сярод звольненых (уключаючы тых,
хто звольніўся пад ціскам адміністрацыі) прафесары, дацэнты, выкладчыкі,
навуковыя супрацоўнікі.
У спісе звольненых у БДУ — прафесар кафедры фінансавага права Юлія Пятроўна Гаўрыльчанка, адзіная ў Беларусі доктар навук па фінансавым праве. Падрабязнасці тут.
Звальненні з палітычных прычынаў адбываюцца ў БНТУ. Вядома пра звольненых супрацоўнікаў на архітэктурным факультэце і факультэце тэхналогій кіравання і гуманітарызацыі. Агульная колькасць звольненых у перыяд са снежня
па люты складзе 15 чалавек.
11 студзеня быў затрыманы студэнт 3 курса эканамічнага факультэта БДУ Мікіта
Іванькоў, а палітзняволенага студэнта гістфака БДУ Данііла Касцюкевіча, затрыманага ў верасні мінулага года за каментар у сацсетцы, адлічылі з ВНУ з-за не
здадзенай сесіі. Крыніца: “Вольны прафсаюз БДУ”.
Ва ўстановах аховы здароўя пачаліся палітычныя звальненні студэнтаў, якія там
працуюць. Падрабязнасці тут.
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Мінгарвыканкам мае намер адсочваць “дэструктыў” у студэнцкіх чатах. З гэтай
мэтай сфарміраваныя групы для працы ў студэнцкіх і працоўных чатах, патэнцыяльная аўдыторыя якіх перавышае 1 млн чалавек. Крыніца: “Чэсны універсітэт”.
Асуджаных па “справе студэнтаў” прымушаюць падпісваць прашэнні аб
памілаванні. Паводле інфармацыі Задзіночання беларускіх студэнтаў, у калоніі
на студэнтаў і студэнтак аказваецца ціск, ім пагражаюць пазбаўленнем спатканняў і званкоў, не аддаюць лісты, каб прымусіць падпісаць прашэнні аб памілаванні.
У Брэсце звольнілі дырэктара гімназіі № 4 Алену Шкулепу. На выбарах-2020
у гімназіі размяшчаліся два выбарчыя ўчасткі, дзе Алена Шкулепа была старшынёй выбарчых камісій. Абодва гэтыя ўчасткі вывесілі пратаколы, па дадзеных якіх перамагла Святлана Ціханоўская.
Намеснік дырэктара па навучальнай працы гімназіі № 42 Святлана Хромава і яе
дачка, арыштаваныя ў снежні, былі прызнаныя палітвязнямі. Святлана Хромава
была намеснікам старшыні выбарчай камісіі, якая размяшчалася на тэрыторыі
гімназіі. Там знаходзіўся ўчастак для галасавання № 35.
Апублiкаваны відэазварот у падтрымку палітзняволеных — студэнтаў і выпускнікоў ЕГУ: Марфы Рабковай, Акіхіра Гаеўскага-Ханады, Сафіі Сапегі, Мікалая
Дзядка і Уладзіміра Малахоўскага.
Ініцыятывы “Чэсны ўніверсітэт” і “BeSSA” прапануюць кансультацыі і дапамогу
для студэнтаў і выкладчыкаў, якія пацярпелі ад рэпрэсій. Больш падрабязная
інфармацыя тут і тут.

ПАЛІТЫКА РЭЖЫМУ
У Беларусі будуць уносіцца змены ў навучальныя праграмы па гісторыі, а таксама з’явіцца падручнік па гісторыі беларускай дзяржаўнасці для ВНУ.
У Мінску зачыняюць два ліцэі. Цяперашнім вучням дадуць давучыцца, а новых
набораў ужо не будзе. Намеснік міністра адукацыі Аляксандр Кадлубай пракаментаваў закрыццё ліцэяў: “Узнікла заканамернае пытанне: а чым жа тады
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ліцэі адрозніваюцца ад старэйшай ступені школы? Таму мы прапанавалі мясцовым органам улады ўпарадкаваць працу ліцэяў.”
У Лоеве Гомельскай вобласці ў гарадскім доме культуры міліцыянты паказальна арыштавалі 16-гадовага падлетка. Затрыманне прайшло з ініцыятывы
пракуратуры Лоеўскага раёна і камісіі па справах непаўналетніх, паведаміла
мясцовая газета “Лоеўскі край”.
Ва ўніверсітэтах праходзяць сходы, прысвечаныя абмеркаванню паправак
у Канстытуцыю. Вядома, што лекцыі па зменах у Канстытуцыю прайшлі ў
БНТУ і МДЭІ ім. Сахарава БДУ. Падобныя мерапрыемствы запланаваны на ўсіх
факультэтах БДУ. Таксама паступіла інфармацыя, што адміністрацыя МДЛУ
збіраецца праводзіць сустрэчу па Канстытуцыі для сваіх студэнтаў з кіраўніком
Партызанскага раёна г. Мінска.

У Беларусі з’явіўся першы кандыдат ваенных навук па накірунку “грамадзянская абарона”
З выпускнікоў Брэстчыны, якія не адпрацавалі размеркаванне, спагналі больш
за 873 тысячы рублёў. Пракуратура Брэсцкай вобласці выставіла за 2021 год
197 іскаў, прэтэнзіі па якіх суды задаволілі ў поўным аб’ёме.

МІЖНАРОДНЫЯ МАГ ЧЫМАСЦІ
Фонд “Лідары пераўтварэнняў” аб’яўляе чарговы адкрыты конкурс на атрыманне стыпендыі ім. Лэйна Кіркланда ў Польшчы ў 2022/2023 навучальным
годзе. Стыпендыяльная праграма ім. Лэйна Кіркланда ўжо 21 год падтрымлівае індывідуальнае развіццё маладых, мэтанакіраваных і актыўных грама
дзян Усходняй Еўропы, Паўднёвага Каўказа і Цэнтральнай Азіі. Дэдлайн: 01 сакавіка 2022 года. Больш падрабязна тут.
Універсітэт University of Tsukuba, Японія, дае грант на навучанне на магістарскай праграме Master’s Program in Economic. У праграме робіцца акцэнт на
міждысцыплінарным падыходзе да эканамічных і сацыяльных праблем краін,
якія сталі на шлях развіцця, і былых сацыялістычных краін. Дэдлайн: 3 лютага
2022 года. Больш падрабязна тут.
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Універсітэт Illinois Wesleyan University, штат Ілінойс, ЗША, прапануе некалькі варыянтаў стыпендый замежным студэнтам бакалаўрыяту: Merit-Based
Scholarships, President’s Scholarships, Need-Based Financial Aid. Дэдлайн: 15 лютага 2022 года. Больш падрабязна тут.
Galilean School of Higher Education Падуанскага ўніверсітэта, Італія, прапануе
стыпендыі замежным студэнтам на навучанне на 2-х гадавых англамоўных
праграмах магістарскага ўзроўню. Дэдлайн: 01 сакавіка 2022 года. Больш падрабязна тут.
Ірландскі нацыянальны ўніверсітэт у Голуэі прапануе стыпендыі Hardiman для
вучобы ў аспірантуры. Стыпендыя Hardiman выплочваецца на працягу 4-х
гадоў. Навучанне пачынаецца з 1 верасня 2022 года. Дэдлайн: 11 лютага 2022
года. Больш падрабязна тут.
Брыстальскі ўніверсітэт, Велікабрытанія, прапануе стыпендыі Think Big для
замежных студэнтаў і аспірантаў. Стыпендыя прадастаўляецца для навучання
на любой вочнай праграме бакалаўрыяту (акрамя медыцыны, стаматалогіі
і ветэрынарыі) або любой аднагадовай вочнай праграме паслядыпломнай адукацыі. Дэдлайн: 28 сакавіка / 13 чэрвеня 2022. Больш падрабязна тут.
Вільнюскі ўніверсітэт адкрыў прыём дакумэнтаў для замежных студэнтаў.
У 2022 годзе ўніверсітэт прапануе 16 праграм бакалаўрыяту, 42 праграмы магістратуры і 2 інтэграваныя праграмы навучання. Некаторыя катэгорыі замежных студэнтаў маюць магчымасць навучацца бясплатна, а таксама атрымліваць
стыпендыю. Больш падрабязна тут.
Урад Румыніі праз Міністэрства замежных спраў дае стыпендыі грамадзянам
краін, якія не ўваходзяць у ЕС. Кандыдаты могуць выбраць цікавую для іх навучальную праграму ва ўсіх абласцях, за выключэннем медыцыны, стаматалогіі
і фармацыі. Дэдлайн: 15 сакавіка 2022 года. Больш падрабязна тут.
Універсітэт Södertörn University у Стакгольме прапануе вакансіі для навучання ў дактарантуры па розных спецыяльнасцях. Дэдлайн: 14 лютага 2022 года.
Больш падрабязна тут.
Дадатковую інфармацыю пра міжнародныя магчымасці глядзіце таксама на
сайце “Чэснага ўніверсітэта” тут.
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Н Е З А Л Е Ж Н Ы Я І Н І Ц Ы Я Т Ы В Ы І М Е РА П Р Ы Е М С Т В Ы
Ініцыятыва “Беларуская адукацыя на шляху зменаў” запрашае да ўдзелу ў дыскусіях па актуальных праблемах сферы адукацыі Беларусі. Анонсы мерапрыемстваў можна знайсці тут. Запісы дыскусій глядзіце на ютуб-канале ініцыятывы.
Вольны беларускі ўніверсітэт пры падтрымцы Фонду міжнароднай салідарнасці аб’яўляе рэгістрацыю на бясплатныя онлайн-курсы беларускіх выкладчыкаў
на веснавы семестр. Чаканы пачатак заняткаў - канец студзеня-люты 2022 года.
Зарэгістравацца можна тут.
Ініцыятыва “Беларускі Міждысцыплінарны Семінар” запрашае на анлайн-лекцыі беларускіх даследчыкаў. Бліжэйшая лекцыя “Квантавыя сэнсары для біялогіі” адбудзецца 6 лютага. Падрабязнасці і расклад тут.
На платформе “Зубр” пачаў працаваць незалежны сайт БНТУ. Па словах каманды сайта, ён створаны, каб адкрыта расказваць пра праблемы ва ўніверсітэце,
дапамагаць студэнтам, шукаць аднадумцаў і дзяліцца вопытам.
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