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По тым ста ла на бір жу. Год ха дзі ла 
па ўсіх пра па но вах. Па спе ла на ват 

на тэ ле ба чан не па спра ба вац ца.

— На рын ку ня рэд ка та кая сі ту а-

цыя: або ва кан сія ві сіць для га лач кі, 

бо ўжо ёсць свой ча ла век на гэ та 

мес ца, або тваю пра цу хо чуць вы-

ка рыс тоў ваць за дзве ка пей кі, — 

дзе ліц ца на зі ран ня мі Воль га Сця-

па на ва. — Я і ў ад мі ніст ра та ры ўжо 

га то ва бы ла пай сці. А мне ска за лі: 

«Вы не па ды хо дзі це па ген дар най і 

ўзрос та вай пры кме тах». Уяў ля е це?

— Скла да на бы ло ра шыц ца пай-

сці на кур сы?

— Не. А якія ў мя не ва ры ян ты? 

Да па мо гу па бес пра цоўі я не атрым-

лі ва ла. Фак тыч на ся дзе ла на шыі ў 

му жа. А ў мя не яшчэ дзі ця 14-га-

до вае.

За ад ной з парт — бы лы па моч-

нік суд дзі. Свят ла на Баг да на ва, ма-

ма два іх дзя цей, ра ней пра ца ва ла ў 

су дзе Цэнт раль на га ра ё на. Рас каз-

вае, што ёй па да ба ла ся раз бі раць 
гра ма дзян скія спра вы.

Да та го як прый сці на кур сы, Свят-
ла на раз гля да ла шмат ва кан сій.

— Ха це ла ўлад ка вац ца юрыс там 
у вы кан кам. А я з дэ крэт на га ра ней 
вый шла, яшчэ трох га доў дзі ця ці 
не бы ло. На па пя рэд нім мес цы пы-
тан няў праз гэ та не ўзні ка ла, а тут 
ска за лі, што з ма лень кім дзі цем не 
возь муць, — ус па мі нае жан чы на. — 
Бы ла яшчэ ва кан сія з за роб кам 
у 360 руб лёў. Пас ля гу тар кі абя ца лі 
ўжо 460, толь кі каб прый шла да іх. 
Але я не па га дзі ла ся на та кі за ро-
бак. У мя не 17 га доў ста жу, я юры-
дыч на доб ра пад ка ва ная.

У па служ ным спі се Свят ла ны 
Баг да на вай і спе цы яль насць тэх но-
ла га лёг кай пра мыс ло вас ці, і пра-
ца ў Аб' яд на ным ін сты ту це энер ге-
тыч ных і ядзер ных да сле да ван няў 
«Сос ны». Зда ва ла ся б, на вош та 
но вая пра фе сія?

— Я сю ды іш ла мэ та на кі ра ва на. 
Па гля дзе ла, на ка го мож на бяс плат-
на ву чыц ца, і вы бра ла кур сы ла гіс-
таў, бо эка на міч ная аду ка цыя ў мя не 
ёсць: я бух гал тар скія кур сы за канч-
ва ла. І не па да лёк ад май го до ма ла-
гіс тыч ныя цэнт ры зна хо дзяц ца. За-
роб кі ў гэ тай сфе ры боль шыя. Менш 
чым за 800 руб лёў пра ца ваць не 
пай ду. Раз гля даю ва ры ян ты з апла-
тай ад ты ся чы і вы шэй.

Ра бо ту шу ка ла 
паў та ра го да

— Ні ко лі не ду ма ла, што, ад ву-
чыў шы ся, зноў ся ду за пар ту, — 
пры зна ец ца Свят ла на Шуль го віч, 
псі хо лаг па аду ка цыі.

Дзяў чы на пра ца ва ла ў да ве дач-

ным цэнт ры спе цы я ліс там па тэх-

ніч най пад трым цы, а па ра лель на 

за воч на атрым лі ва ла дып лом. «У 

мя не спе цы яль насць — псі ха ло гія 

прад пры маль ніц кай дзей нас ці. Гэ-

та ра бо та з кад ра мі, — тлу ма чыць 

Свят ла на. — Пас ля вы пус ку я ва-

кан сіі са бе доб рыя на гле дзе ла. Але 

там бра лі лю дзей або па зна ём стве, 

або з пяц цю га да мі ста жу. А іс ці ку-

дысь ці на мі зэр ныя за роб кі пас ля 

доб ра га да хо ду не ха це ла ся».

Свят ла на шу ка ла ра бо ту ме на-

ві та па спе цы яль нас ці. За паў та ра 

го да псі хо ла гу так ні чо га і не пра-

па на ва лі.

— А тут дыс цып лі ны ці ка выя, я іх 

ра ней не вы ву ча ла, — за да во ле на 

кур са мі дзяў чы на. — Ні я кія ва кан сіі 

не гля джу па куль. Атры маю аду ка-

цыю — та ды і бу ду шу каць што-не-

будзь у гэ тай сфе ры.

— Так, ву чыц ца вель мі ці ка ва. 

А вось коль кі з нас змо жа по тым 

улад ка вац ца ла гіс та мі — гэ та пы-

тан не, — раз ва жае ўго лас Ва ле-

рый Гар дзя е ня. Ён са мы ўзрос та вы 

«сту дэнт» у гэ тай гру пе — муж чы ну 

55 га доў. «А ўсю ды па тра бу юц ца 

25-га до выя, са сва ёй ма шы най. Уні-

ку мы ней кія!» — уз ды хае ён, гар та-

ю чы кан спект.

Ва ле рый мае аду ка цыю ма тэ ма-

ты ка. Але кім толь кі ні быў: і май-

страм на аў та ма біль ным за вод зе, і 

ін жы не рам, і прад пры маль ні кам.

— Шмат га доў за хап ляў ся шах-

ма та мі, — пра цяг вае муж чы на. — 

Я кан ды дат у май стры спор ту, ду-

маў, мо жа, трэ не рам стаць. Жы ву 

ў Чы жоў цы, ха цеў там які-не будзь 

гур ток ад крыць. По тым мне знай шлі 

ва кан сію. Але там ска за лі, што, каб 

узяць мя не трэ не рам, у мя не па він-

на быць дру гая вы шэй шая аду ка-

цыя, фіз куль тур ная ці пе да га гіч ная, 

зда ец ца.

Пры зна ец ца: пай сці ву чыц ца 

пад штурх нуў Дэ крэт №3.

— Аль тэр на ты ва бы ла за пі сац ца 

на кур сы пра гра міс таў, але я ўжо не 

па цяг нуў бы. Вы ве да е це, да рэ чы, 

што ка лі мы кі нем кур сы без уваж-

лі вай пры чы ны, то му сім вяр нуць іх 

кошт? Ты ся чу руб лёў.

— Ку ды хо ча це ўлад ка вац ца, як 

ад ву чы це ся?

— (Ва ле рый за мяў ся.) Мне ска-

за лі, што ра бо ту кла даў шчы ка ляг-

чэй бу дзе знай сці... Зноў за рэ гіст ру-

ю ся на бір жы, а там па гля дзім.

У по пы це — 
спе цы я ліс ты 
шы ро ка га про фі лю

Пе ра на ву чаць бес пра цоў ных у 

ла гіс ты ў ін сты ту це па ча лі з ліс та па-

да мі ну ла га го да. Кур сы доў жац ца 

дзе вяць ме ся цаў. Гру пы на бі ра юць 

не вя лі кія — да 20 ча ла век. Пры ма-

юць тых бес пра цоў ных, у якіх ёсць 

вы шэй шая аду ка цыя (не аба вяз ко ва 

про філь ная).

Чым зай ма ец ца ла гіст? Ён раз-

мяр коў вае і кант ра люе ма тэ ры яль-

ныя і ін фар ма цый ныя па то кі. На-

прык лад, за бяс печ вае ганд лё вую 

сет ку та ва ра мі, а вы твор чае прад-

пры ем ства — рэ сур са мі. Са мая за-

па тра ба ва ная — гэ та транс парт ная 
ла гіс ты ка. Для мно гіх прад пры ем-

стваў вы гад на не са мім утрым лі ваць 
парк ма шын, а звяр тац ца ў ла гіс-
тыч ныя струк ту ры, якія да па мо гуць 
ім да ста віць ма тэ ры я лы най больш 
тан ным і хут кім спо са бам.

— Спе цы яль насць ка рыс та ец-

ца по пы там. Але сён ня ад ла гіс таў 

па тра бу юць і эка на міч ныя ве ды. 

Та му мы вы да ём дып лом з ква лі-

фі ка цы яй «эка на міст, спе цы я ліст 

па ла гіс ты цы», — ка мен туе за гад-

чык ка фед ры эка но мі кі і кі ра-

ван ня Рэс пуб лі кан ска га ін сты-

ту та па вы шэн ня ква лі фі ка цыі і 

пе ра пад рых тоў кі ра бот ні каў На-

тал ля КАР НЯ ЛЮК. — Най маль нік 

шу кае спе цы я ліс таў шы-

ро ка га про фі лю. Ра бот нік 

па ві нен ра зу мець, як фар-

мі ру ец ца ца на, па да ткі. Ка-

лі гэ та дзярж прад пры ем-

ства — ве даць пра цэ ду ру 

дзяр жаў ных за ку пак, якая 

рэ гу лю ец ца вя лі кай коль-

кас цю нар ма тыў на-пра ва-

вых ак таў. Спе цы яль насць 

на сы ча на роз ны мі прад ме-

та мі. Слу ха чам цяж ка, бо 

мно гія з іх даў но ву чы лі ся. 

Але для іх гэ та маг чы масць 

улад ка вац ца на больш вы-

со ка аплат ную ра бо ту.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.
lubneuskaya@zvіazda.by

Ёсць жан чы ны ў бе ла-
рус кіх вёс ках, якія сё ле-
та за сяд ла лі жа лез ных 
ко ней. Дзвюх з іх мы 
знай шлі ў Ель скім ра ё не. 
Да рэ чы, на дзей нае муж-
чын скае пля чо бліз ка га 
сва я ка яны так са ма ад-
чу ва юць по бач.

47 кг аса біс тай ва гі 
і 19 га доў — не пе ра шко да 
для та го, каб асво іц ца на жні-
ве і кі ра ваць кам бай нам. Ве-
ра ні ка Шка ла ра зам з баць-

кам Ва ле ры ем сваю ты ся чу 

тон збож жа ўжо на ма ла ці лі. 

Ця пер да жы на юць апош нія 

гек та ры ў КСУП «Саў гас «Ка-

му ніст». Дзяў чы на га во рыць, 

што тут, на по лі, спя кот на як 

у Тур цыі, але ж ёй ку ды лепш 

по бач з баць кам, для яко га 

ад па чы нак на сту піць толь кі, 

ка лі за вер ша цца ўсе ра бо ты 

ў по лі. А ёй, сту дэнт цы ста ліч-

най ВНУ, ця пер вель мі важ на 

да па ма гаць і прос та ад чу ваць 
пад трым ку та ты:

— Мы ж цэ лы год не ба-
чым ся, па куль я ў Мін ску ву-
чу ся ў Бе ла рус кім дзяр жаў-
ным эка на міч ным уні вер сі-
тэ це, та му мне вель мі важ на 
па быць ра зам з ім. Мы пра 
роз нае га во рым, але ж пра-
ца — у пер шую чар гу. Мае 

аба вяз кі — прый сці ра ней за 
баць ку. Там, з бо ку кам бай-
на, ёсць люч кі, іх ад кры ваю, 
чы шчу, по тым трэ ба за ліць 
мас ла, пра дзьмуць па вет ра-
ны фільтр, пра ве рыць, каб 
чыс та ў ка бі не бы ло. Гэ та не 
цяж ка, ка лі за ха цець.

Ве ра ні ка зда ва ла на па-
свед чан не на пра ва кі ра-
ван ня сель ска гас па дар чай 
ма шы най яшчэ два га ды 
та му, ка лі па сту па ла ў ВНУ. 
І ўжо та ды ве да ла, што бу дзе 
пра ца ваць ка лі-ні ка лі ў по лі. 
Ня гле дзя чы на тое, што 
ву чыц ца дзяў чы на на 
бух гал та ра, га во рыць, 
што ў сям'і ўсе пры ву-
ча ны да сель ска гас па-
дар чых ра бот, якія трэ-
ба ра біць свое ча со ва і 
якас на.

— По ле ча каць не бу-
дзе. Та му, па куль ёсць 

што ўбі раць, вы хад ных 

дзён у нас не бу дзе. Я 
толь кі пер шыя дні на 
жні ве кры ху губ ля ла-
ся. Ад нак ва кол столь кі 
муж чын. Яны са мі пры-
хо дзяць на да па мо гу, 
ка лі трэ ба.

Ва ле рый Шка ла 
дач кой га на рыц ца. Ён 
сам з са ма га ма лен-
ства ў по лі. Яшчэ ў 

шко ле ву чыў ся — да па ма гаў 
на «Ні ве». Сён ня ў іх з дач-
кой — «КЗС-100» і спра ва, 
якая аб' яд ноў вае. У гэ тай жа 
гас па дар цы пра цуе і Яў ген 
Бур міч. Ма ла ды кі роў ца пер-
шым у Ель скім ра ё не пе ра вёз 
1000 тон збож жа. Па він ша-
ваць мо ладзь, а так са ма вы-
ка заць па дзя ку баць кам за 
доб рае вы ха ван не пры еха лі 
прад стаў ні кі БРСМ. Пер шы 
сак ра тар Го мель ска га аб-
лас но га ка мі тэ та Ігар За ва-
лей га во рыць, што сён ня на 
па лях воб лас ці пра цуе ка ля 

100 ма ла дзёж ных экі па жаў, 
якія зай ма юц ца ўбор кай ура-
джаю:

— Больш за 100 ма ла дых 
кі роў цаў таксама пра цуе на 
ад во зе зер ня. Мы ў гэ ты час 
імк нём ся асаб лі ва пад тры-
маць ма ла дых ме ха ні за-
та раў. Вы яз джа ем на па лі, 
уру ча ем па да рун кі, вы каз-
ва ем удзяч насць баць кам. У 
мо мант убо рач най па трэб на 
да па мо га сель гас прад пры-
ем ствам. Не ха пае рук для 
руч ной пра цы, тут школь ні кі 
да па ма га юць. Ім важ на за-

ра біць свой пер шы ру бель і 
на ву чыц ца пра ца ваць.

У су сед няй гас па дар цы 
КСУП «Ска ра днян скі» на 
двух кам бай нах — ды нас-
тыя ме ха ні за та раў Яцух наў. 
На ад ным з іх — баць ка са 
ста рэй шым Вік та рам, на дру-
гім — ся рэд ні Мак сім з са май 
ма лод шай Ган най. Мак сім убі-
рае збож жа ўжо пя ты се зон. 
Сё ле та ўпер шы ню за пра сіў 
па моч ні кам сяст ру. Яна, на-
стаў нік ма лод шых кла саў са 
свет ла гор скай шко лы, ад ра-
зу ж зга дзі ла ся:

— Два ме ся цы вод-
пус ку — за над та мно га. 
Мож на за гэ ты час ска-

рыс тац ца шан цам і кры-

ху пад за ра біць. Ча му б і 

не? Мы друж ныя ў сям'і, 

друж ныя і на пра цы. Мак-

сім усёй ме ха ніч най част-

кай зай ма ец ца, а я ад каз-

ваю за ін стру мен ты. Ка лі 

па трэб на, ма гу да па маг-

чы бал ты і гай кі кру ціць. 

Мне не скла да на з тэх-
ні кай. Я з дзя цін ства ма-
ры ла атры маць па свед-
чан не кі роў цы і атры ма ла 
яго. Кам байн — гэ та ж 
ма шы на, ня хай і знач на 
боль шая. Ка лі неш та не 
ра зу мею — брат рас тлу-
ма чыць.

Мак сім га во рыць, што 
сяст ра — пра ца здоль ны па-
моч нік і яму зруч на з ёй:

— Мы доб ра спра ца ва лі-
ся. Яшчэ кры ху пад ву чу — і 
са ма бу дзе ру ля ваць.

Між тым ма лень кія вуч ні 
Ган ны па куль не ве да юць, 
што іх на стаў ні ца мо жа не 
толь кі рас тлу мач ваць, як 
пры го жа пі саць лі та ры ці 
скла даць ліч бы, але і на «вы-
дат на» спраў ля ец ца з сель-
ска гас па дар чай тэх ні кай. 
Дзяў чы на ка жа: вер нец ца 
да школь най дош кі — бу дзе 
рас каз ваць ма лым і пра тое, 
як вы рошч ва ец ца ды ўбі ра-
ец ца бе ла рус кі хлеб. Ва сіль 
Ка сен ка, ды рэк тар КСУП 
«Ска ра днян скі» лі чыць, што 
ся мей ныя ды нас тыі на по лі 
пра цу юць заў сё ды доб ра:

— Ёсць ся род іх кам бай не-
ры і кі роў цы. У сва я коў па між 
са бой больш доб ра зыч лі выя 
ўза е ма ад но сі ны і ўза е ма пад-
трым ка.

Згод на з апе ра тыў ны мі 
звест ка мі, на Го мель шчы не 
на гэ ты час збож жа са бра на з 
90% пло шчаў. Ча ка ец ца, што 
да 20 жніў ня ра бо ты бу дуць 
за вер ша ны.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. 
іost@zvіazda.by



НО ВАЕ ПА КА ЛЕН НЕ ВЫ БІ РАЕ ПО ЛЕ

 Да вед ка Да вед ка
Рэс пуб лі кан скі ін сты тут па вы шэн ня ква лі фі ка цыі і пе ра пад-

рых тоў кі ра бот ні каў Мінп ра цы і са ца ба ро ны на ліч вае больш 
за 100 ві даў на ву чаль ных пра грам. Ён спе цы я лі зу ец ца як на 
па вы шэн ні ква лі фі ка цыі, так і на аду ка цыі асоб, якія ака за лі-
ся ў скла да най жыц цё вай сі ту а цыі: бес пра цоў ных, лю дзей з 
ін ва лід нас цю.

— Мы рас пра цоў ва ем ары гі наль ныя ву чэб ныя пра гра мы 
і пла ны, вы да ём ме та дыч ныя і ву чэб ныя да па мож ні кі. Ге не-
ры ру ем но выя на прам кі ў аду ка цыі. Так, мы пер шыя па ча лі 
рых та ваць бес пра цоў ных па та кіх пра фе сі ях, як ад мі ніст ра тар, 
кла даў шчык, бух гал тар, тэс ці роў шчык пра грам на га за бес пя-
чэн ня і ін шыя, — ад зна чае рэк тар ін сты ту та Алег ЛІ СЕЙ ЧЫ-
КАЎ. — З гэ тай ка тэ го ры яй ня прос та. Ча ла век, яко га зволь ні лі 
з ра бо ты, па крыў джа ны на ўсіх. Та му на шым вы клад чы кам 
пры хо дзіц ца вы сту паць і ў ро лі пе да го га, і ў ро лі псі хо ла га. 
Трэ ба пе ра ка наць слу ха ча, каб ён па ве рыў у ся бе, — мно гія ж 
пры хо дзяць апус ціў шы ру кі.

 У тэ му У тэ му

Якія ра бот ні кі 
за па тра ба ва ны 
ў ста лі цы?

Ся род ра бо чых пра фе сій 
най больш не аб ход ныя пра даў-
цы — на па ча так жніў ня ў Мін-
ску на ліч ва ла ся 345 ва кан сій. 
Не ха пае му ля раў (313 мес цаў), 
ма ля роў (299) і ку ха раў (284). 
У дзя сят цы са мых за па тра ба-
ва ных так са ма цяс ляр-бе тон-
шчык, ман таж нік бу даў ні чых 
кан струк цый, пры бі раль шчык 
па мяш кан няў, тын коў шчык, кі-
роў ца аў та ма бі ля.

Што да спе цы я ліс таў, то ста-
лі цы ка та стра фіч на не ха пае 
ме ды цын скіх сяс цёр — пус туе 
826 мес цаў. Вы со кая па трэ ба ў 
ін жы не рах (539 ва кан сій) і ўра чах 
(463). По пы там ка рыс та юц ца пра-
гра міс ты, фель ча ры, вы ха валь ні-
кі, на стаў ні кі і ды рэк та ры.

«А ЯКІЯ ЯШЧЭ ВА РЫ ЯН ТЫ?»«А ЯКІЯ ЯШЧЭ ВА РЫ ЯН ТЫ?»

Жні во-2017Жні во-2017  

Сямейны экіпаж Ган-
ны і Мак сіма ЯЦУХ НАЎ 
прызнаны лепшым 
маладзёжным 
экіпажам 
на ўборцы зерневых 
у Ельскім раёне.

Пе ра вуч вац ца пры хо дзяць лю дзі роз ных уз рос таў.

Ва ле рый Гар дзя е ня: «Ву чыц ца ці ка ва. 
А вось коль кі з нас змо жа по тым улад ка вац ца ла гіс та мі?»


