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Сыш лі з дыс тан цыі
У ад па вед нас ці са ста тыс ты кай, 

кад раў у сель скай гас па дар цы па-
він на ха паць. Толь кі Гро дзен скі 
аграр ны ўні вер сі тэт што год вы пус-
кае 400 ма ла дых спе цы я ліс таў, з 
якіх 300 бюд жэт ні каў едуць пра-
ца ваць па раз мер ка ван ні.

Але ці мо жа куз ня кад раў за-
да во ліць усе за яў кі? На гэ та пы-
тан не ў ад дзе ле кад раў аграр на га 
ўні вер сі тэ та ад ка за лі ад на знач на: 
не мо жа. По пыт знач на пе ра вы шае 
пра па но ву. На прык лад, заа тэх ні-
каў у сель гас прад пры ем ствы на кі-
ра ва на толь кі 48 ча ла век, а за явак 
па сту пі ла 203. На ве тэ ры нар ных 
ура чоў яшчэ больш. На 60 ма ла-
дых спе цы я ліс таў пры хо дзіц ца 
223 за яў кі — у 3,5 ра за больш за рэ-
аль ныя маг чы мас ці ВНУ. Пры чым 
асноў ная част ка за явак па сту пае 
ме на ві та з Гро дзен скай воб лас ці. 
Толь кі ў Гро дзен скі ра ён — са мы 
раз ві ты ў сфе ры АПК — што год 
пры хо дзіць ад 50 да 70 ча ла век. 

І гэ та не вы ключ на спе цы я ліс ты з 
вы шэй шай аду ка цы яй. На прык-
лад, ме ха ні за та раў, якія вель мі 
па трэб ны, рых ту юць ка ле джы і лі-
цэі — што год у кож ную гас па дар ку 
рэ гі ё на на кі роў ва ец ца па 3-4 і на-
ват больш та кіх спе цы я ліс таў.

Але кад раў па-ра ней ша му не 
ха пае, аб чым свед чыць коль касць 
за явак. Да та го ж і ма ла дых спе цы-
я ліс таў маг ло быць больш.

Ака за ла ся, што знач ная част-
ка бу ду чых аг ра но маў, заа тэх-
ні каў і ве тэ ры нар ных ура чоў 
сы хо дзяць з дыс тан цыі за доў га 
да фі ні шу. Мно гія не вы трым лі-
ва юць на груз кі, ін шыя рап там 
ра зу ме юць, што се лі не ў свае 
са ні, не ка то рых ад ліч ва юць з-за 
дрэн най ву чо бы.

Вы пуск ні ца заа тэх ніч на га фа-
куль тэ та рас ка за ла, што на пер шым 
кур се яе гру па скла да ла ся з 50 ча-
ла век, а да фі ні шу дай шлі толь кі 
27, амаль па ло ва ад се я ла ся. Па-
доб ная сі ту а цыя і на ве тэ ры нар най 

спе цы яль нас ці. А між тым гэ та са-
мыя за па тра ба ва ныя кад ры ў сель-
гас прад пры ем ствах. Та кім чы нам, 
кож ны год сы хо дзіць з дыс тан цыі 
кож ны чац вёр ты — уся го ка ля ста 
ча ла век. І гэ та пер шае сла бае звя но 
ў пад рых тоў цы кад раў.

Хут чэй на «дэ мбель»?
Як па каз вае прак ты ка, гас па-

дар кі ма юць най боль шую па трэ бу 
ў спе цы я ліс тах з вы шэй шай аду ка-
цы яй. Але ці ўсе яны по тым за ста-
юц ца на тых мес цах, дзе па чы на лі 
свой пра цоў ны шлях? Як свед чыць 
тая ж ста тыс ты ка, за ма ца ва насць 
ма ла дых спе цы я ліс таў па воб лас-
ці скла дае толь кі 50 %, кры ху вы-
шэй шы гэ ты па каз чык па 
Гро дзен скім ра ё не.

Уда ло ся па гу та рыць з 
вы пуск ні ка мі аграр на га 
ўні вер сі тэ та, якія сё ле та 
бы лі раз мер ка ва ны ме-
на ві та ў гас па дар кі моц-
на га Гро дзен ска га ра ё на. 
Абое яны ву чы лі ся па мэ-
та вым на кі ра ван ні і ця-
пер па він ны пяць га доў 
ад пра ца ваць. Ці мяр ку-
юць за стац ца ў кал га се 
на да лей? Па куль пы тан-
не за ста ец ца ад кры тым. 

І для гэ та га, як ака за ла ся, ня ма ла 
пры чын.

Для Ві та лі ны Ба ран, якая сё ле та 
прый шла на ра бо ту ў СВК «Ні ва-
2003», кал гас нае жыц цё зна ё ма з 
дзя цін ства. Тут пра цу юць і яе баць-
кі. Але ра шэн не прый шло не ад ра-
зу — спа чат ку ха це ла па сту паць на 
псі хо ла га, па ра лель на на вед ва ла 
кур сы ў аграр ным уні вер сі тэ це. 
Ка лі пры спеў час, ад да ла пе ра ва гу 
АПК — вы ра шы ла па сту паць на заа-
тэх ні ка-се лек цы я не ра. Ка жа, што 
лю біць жы вё лу і не лі чыць сваю 
ра бо ту за над та цяж кай. У лю бым 
вы пад ку, пя ці га до вы тэр мін збі-
ра ец ца ад пра ца ваць. А да лей? 
Ві та лі на не ха вае бу ду чых пла наў. 
І яны, па ўсёй бач нас ці, не звя за-

ны з сель скай гас па дар кай. Што 
не за да валь няе? У ней кай сту пе ні 
зар пла та, але ў асноў ным — гэ та 
ўмо вы пра цы. Не апош нюю ро лю 
ады гры вае і стаў лен не да ма ла дых 
спе цы я ліс таў.

Ра зам з тым Ві та лі на зга джа-
ец ца, што ў гас па дар цы мно гае 
ро біц ца для та го, каб за ма ца ваць 
ма ла дых. Ня даў ня му вы пуск ні ку — 
аг ра хі мі ку — тут да лі доб рае жыл-
лё. Са мой Ві та лі не жыл лё не па-
трэб на, яна жы ве з баць ка мі, але 
пры не аб ход нас ці так са ма мо жа 
атры маць служ бо вую ква тэ ру — 
ка лі вый дзе за муж і за ста нец ца 
тут пра ца ваць. Але дзяў чы на не 
ўпэў не на ў гэ тым. Мно гія яе ад на-
груп ні кі пас ля ад пра цоў кі хо чуць 

на «дэ мбель».
А вось для ве тэ ры нар-

на га ўра ча Сяр гея Ка ця ка 
ар мей скае слоў ца як раз 
да рэ чы. Ар мія «све ціць» 
яму ўжо сё ле та. І гэ та, на 
яго дум ку, знач ная пе ра-
шко да для ма ла до га спе-
цы я ліс та. Сяр гей толь кі 
ня даў на пры сту піў да ра-
бо ты ў СВК «Пут рыш кі». 
Да рэ чы, су стрэ лі тут яго 
доб ра — ра зам з жон-
кай-сту дэнт кай атры маў 
трох па ка ё вую ква тэ ру. 

Бе ла веж скі — па сё лак уні каль ны. 
Па-пер шае та му, што ўзнік ад нос на 
ня даў на на пус тым мес цы. Пер шы 
жы лы дом быў за кла дзе ны ў 1983 го дзе. 
А па-дру гое, на се ле ны пункт ці ка вы 
інф ра струк ту рай, ар хі тэк тур ным 
пра ек там. Тут ву лі цы не пра мыя, 
а за круг ле ныя. З са мой ву лі цы не ві даць 
хля воў, гас па дар чых па бу доў, да якіх 
пра ду гле джа ны асоб ны пад' езд. З фа са да 
два ры вы гля да юць да во лі пры ваб на, 
па даў няй тра ды цыі пе рад до мам агур кі 
не са дзяць — толь кі квет кі. Але га лоў нае, 
лі чыць стар шы ня сель ска га Са ве та Жан на 
ХІ ЛЮ ЦІЧ, лю дзі лю бяць свой Бе ла веж скі.

КА ЛЕК ТЫЎ ЖЫ ХА РОЎ
На бу даў ніц тва вя лі ка га сві на комп лек са 

ў пер шай па ло ве 80-х з'е ха лі ся са мыя роз-
ныя лю дзі ледзь не з усёй вя лі кай краі ны. 
Па сту по ва не ка то рыя ад се я лі ся, за тое ас-
тат нія аб' яд на лі ся ў адзін ка лек тыў. Ця пер 
у па сёл ку друж на жы вуць лю дзі 13 на-
цы я наль нас цяў. «Ці хія і спа кой ныя до-
ма ся дзе лі, — раз ва жае Жан на Сця па-
наў на. — Еха лі сю ды тыя, хто не ба яў ся 
ры зык нуць, па мя няць жыц цё — нех та 
ехаў па жыл лё, нех та — па ка хан не. Але 
ж гэ та бы лі пе ра важ на лю дзі з ак тыў-
най жыц цё вай па зі цы яй. Та кіх і ця пер 
ляг чэй ар га ні за ваць на та ла ку, на доб-
рую спра ву. Як у нас дні па сёл ка пра хо-
дзяць — асаб лі вая тэ ма».

Свя ты ста но вяц ца свай го ро ду агля-
дам уся го жыц ця за год. Вось і гэ тым 
ле там яно прай шло ў чэр ве ні. Але і да-
гэ туль жы ха ры за зі ра юць у двор та го 
ці ін ша га лаў рэ а та го да. За зі ра юць, каб 
па гля дзець і зра біць на ле та ў ся бе яшчэ 
лепш. Усё гэ та на пра мую да ты чыц ца за-
ма ца ван ня ма ла дых спе цы я ліс таў у ААТ 
«Бе ла веж скі» і са цы яль ных уста но вах 
аг ра га рад ка, якіх тут ня ма ла».

Сам «Бе ла веж скі» ўяў ляе са бой буй-
ное су час нае сель гас прад пры ем ства, 
якое спе цы я лі зу ец ца на жы вё ла га доў лі. 
Сён ня да ААТ да лу чы лі столь кі гас па да-
рак ра ё на, што ў склад ува хо дзяць зем лі 
аж но ча ты рох сель са ве таў: Ра тай чыц-
ка га, Вяр хо віц ка га, Рас ня нска га, Бе ла-
веж ска га. На па ды хо дзе — Воў чын скі. 

У шта це гас па дар кі 1700 ра бот ні каў, 380 з 
якіх спе цы я ліс ты.

Мно гія з іх — гэ та дру гое па ка лен не тых, 
хто пры ехаў 35 га доў та му, яны ўжо ка рэн-
ныя жы ха ры па сёл ка. Та кіх мож на знай сці не 
толь кі ў гас па дар цы, але і ў шко ле, сад ку, на 
прад пры ем ствах ганд лю і гра мад ска га хар-
ча ван ня. Ска жам, Тац ця на Аке лі на, за гад чы-
ца дзі ця ча га сад ка — дач ка тых, хто ад ны м 
з пер шых бу да ваў ся на гэ тай зям лі. Тац ця-
на Ула дзі мі ра ўна ха дзі ла ў са док, по тым у 
шко лу. А пас ля за кан чэн ня ВНУ вяр ну ла ся 
да до му. Кажа, тут ёсць усё для кам фор ту, 
а ў сель скай мяс цо вас ці ўсё роў на жыц цё 
больш тан нае, чым у буй ным го ра дзе.

ПА РАЗ МЕР КА ВАН НІ
На тал ля Гар ба цэ віч жы ве па ву лі цы Пер-

ша май скай, дзе па ся лі ла ся мно га ма ла дых 
спе цы я ліс таў. На та ллю мы за ста ём до ма, бо 
яна ў дэ крэт ным вод пус ку, да гля дае мен ша-
га — Ар хі па. Муж Дзміт рый, га лоў ны ін жы-

нер мя са кам бі на та, вя до ма, днём на ра бо це. 
Абое яны са Слуц ка га ра ё на, там жы ве ўся 
рад ня. Еха лі сю ды па раз мер ка ван ні му жа.

— Дзі ма пры ехаў па раз мер ка ван ні ў 
2010 го дзе, — рас каз вае На тал ля. — Я яшчэ 
ву чы ла ся ў БНТУ, пры еха ла да му жа ў 2012-м. 
У мя не спе цы яль насць ін жы нер-тэх но лаг 
юве лір най вы твор час ці. Ра бо та па спе цы яль-
нас ці мо жа быць толь кі ў го ра дзе, я заў сё ды 
ба чы ла ся бе ў га рад ской інф ра струк ту ры. Ды 
па коль кі за муж вый шла за хлоп ца з аграр-
на га ўні вер сі тэ та — ён за кан чваў БА ТУ — на 
ўся ля кі вы па дак яшчэ год па ву чы ла ся і атры-
ма ла эка на міч ную спе цы яль насць... Але ж 
мы еха лі ад на знач на на ад пра цоў ку. Ду ма лі, 
два га ды — і ўсё. Ды і баць кі, усе род ныя ха-
це лі ба чыць нас блі жэй да ся бе.

А по тым не як хут ка ўсё склад ва ла ся, спа-
чат ку з'я ві ла ся ква тэ ра, на ра дзіў ся Ар цём, 
ён сё ле та ў пер шы клас пой дзе, по тым вось 
Ар хі пка ў нас з'я віў ся. А мы ўжо ў сва ім до ме, 
ра монт зра бі лі, аб ста ля ва лі, мэб лю ку пі лі. І 

ў Дзі мы ра бо та доб рая.
— Пры вык лі мы, — ка жа да лей На-

тал ля. — Лю дзі ў па сёл ку доб ра зыч лі-
выя, з не ка то ры мі ма ла ды мі сем' я мі 
доб ра кан так ту ем. Ёсць ка му зай сці да 
нас аль бо нам да ка го за ві таць на Но вы 
год ці дзень на ра джэн ня. Усё, што трэ-
ба для жыц ця, — са док, шко ла, шко ла 
мас тац тваў — на мес цы. Го рад не да лё-
ка. На ват царк ву ў нас па бу да ва лі. Не як 
га ва ры лі з му жам, што мож на ўжо бы ло 
б усёй сям' ёй ча сам на вед ваць служ бу. 
Па куль дзе ці ма лыя, то да гэ та га ру-
кі, як той ка заў, не дай шлі, а по тым, 
вя до ма, пой дзем... Хут ка з дэ крэт на-
га вы хо дзіць, дык ду ма ем, ці не «сха-
дзіць» яшчэ па дзяў чын ку? — усмі ха ец ца 
гас па ды ня.

І мы са стар шы нёй сель ска га Са ве-
та ў адзін го лас ра ім: аба вяз ко ва «сха-
дзіць»!

ІН ЖЫ НЕР, АГ РА НОМ, 
ВА КА ЛІСТ

Па спя хо ва пра цу юць ма ла дыя спе-
цы я ліс ты Ак са на і Дзміт рый Пар цян-
кі ны. Ак са на — бух гал тар, Дзміт рый — 
га лоў ны аг ра ном ад дзя лен ня «Рас на». 
Яны так са ма еха лі на ад пра цоў ку... 

і так са ма за ста лі ся. Юлія і Кан стан цін Лог ві ны 
пра цу юць у роз ных га лі нах. Кан стан цін за раз 
зай мае па са ду га лоў на га ін жы не ра ад на го 
з пад раз дзя лен няў. Юлія вы кла дае ва кал у 
До ме куль ту ры і шко ле мас тац тваў. Так са ма 
Юля са мы ак тыў ны член агітб ры га ды пад час 
убор кі. Вы яз джае ў по ле на абе дзен ны пе ра-
пы нак, дае ма лень кія кан цэр ты. Пра цаў ні кі 
ча ка юць, шчы ра дзя ку юць ар тыс там.

Па доб ныя сем'і мож на знай сці на кож най 
ву лі цы ў но вай па ло ве па сёл ка, бо ў ста рой 
яго част цы жы вуць най больш тыя ра бот ні кі, 
якія еха лі сю ды ра ней. А па сё лак-аг ра га ра-
док пра цяг вае бу да вац ца і раз ві вац ца. Усе 
20 яго ву ліц ма юць ас фаль та вае па крыц цё. 
Кож ны год бу ду ец ца но вае жыл лё. Вось і 
сё ле та ўжо зда дзе ны ча ты ры да мы, яшчэ 
ча ты ры рых ту юц ца да зда чы. І гэ та толь кі ў 
ад ным Бе ла веж скім. Жыл лё ўзво дзіц ца і ў 
ін шых пад раз дзя лен нях ак цы я нер на га та-
ва рыст ва.

— Ма ла дыя спе цы я ліс ты што год пры хо-
дзяць у ААТ «Бе ла веж скі». Ле тась, на прык-
лад, пры бы ло 12 ча ла век пас ля ВНУ і 20 пас-
ля ся рэд ніх спе цы яль ных уста ноў. Так са ма 
пры ня лі на ра бо ту 17 вы пуск ні коў уста ноў 
праф тэх аду ка цыі, — га во рыць стар шы ня 
пра фка ма гас па дар кі Ва лян цін СУ ПРУ-
НО ВІЧ. — Сё ле та толь кі па чы на юць пры-
бы ваць і пры сту паць да ра бо ты. У нас усе 
ўча раш нія вы пуск ні кі за бяс печ ва юц ца ін тэр-
на там. Звы чай на гэ та трох- аль бо двух па-
ка ё вая ква тэ ра на не каль кі ча ла век. А вось 
сям'я атрым лі вае асоб ную ква тэ ру. Да лей 
ся мей ныя спе цы я ліс ты, хто ад пра ца ваў год-
дру гі, пе ра яз джа юць у асоб ны дом.

Ва лян цін Мі хай ла віч пад крэс лі вае, што ў 
гас па дар цы на ла джа на сіс тэ ма ра бо ты з кад-
ра мі. Спе цы я ліст, які па ка заў ся бе ква лі фі ка-
ва ным, удум лі вым, ста ран ным ра бот ні кам, 
да во лі хут ка пра соў ва ец ца па кар' ер най лес-
ві цы: ска жам, пры хо дзіць вы пуск нік з дып-
ло мам аг ра но ма, ён мо жа стаць бры га дзі-
рам вы твор чай бры га ды, по тым га лоў ным 
спе цы я ліс там у ад ным з пад раз дзя лен няў і 
так да лей. Та му ёсць сты мул для раз віц ця і 
са ма аду ка цыі. Ну і ся рэд няя зар пла та ле тась, 
на прык лад, бы ла са май вы со кай ся род сель-
гас прад пры ем стваў ра ё на.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.
Ка мя нец кі ра ён.

СВАЯ ТЭ РЫ ТО РЫЯ

ЕХА ЛІ НА АД ПРА ЦОЎ КУ, А ЗА СТА ЛІ СЯ НА ЗУ СІМ
Ча му ма ла дыя спе цы я ліс ты за трым лі ва юц ца ў «Бе ла веж скім»

ЁСЦЬ ПЫ ТАН НЕ! ПРА ФЕ СІЙ НАЯ
К

ад ра вы го лад у аг ра пра мыс ло вым комп лек се — даў но ак сі ё ма. 
Ні ВНУ, ні ка ле джы не мо гуць за да во ліць па ста ян ны по пыт на 
ма ла дых спе цы я ліс таў. Але і тыя, хто прый шоў пра ца ваць па 

раз мер ка ван ні, не за трым лі ва юц ца ў гас па дар ках на доў га. У чым тут 
спра ва? Аказ ва ец ца, пра бук соў ка па чы на ец ца ўжо на пер шым эта пе 
пад рых тоў кі.

На тал ля Гар ба цэ віч 
з сы нам Ар хі пам.


