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КУРС 
НА «МЭ ТА ВІ КОЎ»

У Гро дзен скай воб лас ці кад ры 

для АПК рых ту юць ча ты ры ка ле-

джы і аграр ны ўні вер сі тэт. Ме на ві-

та з вы шэй шай уста но вы вый шла 

67 % кі раў ні коў і спе цы я ліс таў рэ-

гі ё на. У асноў ным тут ву чац ца жы-

ха ры воб лас ці, але ёсць і не вя лі кі 

пра цэнт пры ез джых, у асноў ным з 

Брэсц кай воб лас ці.

— Ця пер не толь кі ў нас, але і ў 

ін шых кра і нах зні жа ец ца коль касць 

сель ска га на сель ніц тва. І мно гія 

гас па дар кі су ты ка юц ца з праб ле-

май за бес пя чэн ня кад ра мі. Для нас 

ра шэн не гэ та га пы тан ня асаб лі ва 

важ на, бо зям ля і лю дзі — на ша га-

лоў ная каш тоў насць, — пад крэс ліў 

Іван Лаў ры но віч.

Зда ец ца, спе цы я ліс таў рых ту-

юць ня ма ла. Кож ны год — амаль 

паў та ры ты ся чы студэнтаў роз-

ных фор маў на ву чан ня. Усе бюд-

жэт ні кі, як пра ві ла, раз' яз джа юц-

ца па раз мер ка ван ні. Пры гэ тым 

ня ма ла ма ла дых лю дзей едзе 

пра ца ваць блі жэй да до ма, у свой 

ра ён. Але аказ ва ец ца, што мно-

гія ра ё ны амаль не ма юць «сва-

іх» вы пуск ні коў. Зра зу ме ла, што 

і ехаць у ра ён ня ма ка му. Та му 

раз мяр коў ва юць «чу жых», але 

мно гія, як вя до ма, не за трым лі-

ва юц ца на доў га.

Рэк тар Гро дзен ска га дзяр-

жаў на га аграр на га ўні вер сі тэ-

та Ві тольд ПЕСЦІС пры вёў та кія 

фак ты: з вы пуск ні коў, якія бы лі 

раз мер ка ва ны ў 2015 го дзе, на 

пер шым пра цоў ным мес цы за-

ста ла ся толь кі тра ці на. Праз год 

ліч ба кры ху вы рас ла, а яшчэ праз 

год за ма ца ва ла ся на ўзроў ні 50 %. 

Гэ та тыя вы пуск ні кі, якія ўжо ад-

пра ца ва лі два га ды і за ста лі ся на-

да лей.

Зда ец ца, што кад ра вае за бес-

пя чэн не толь кі рас це. Але не вар та 

за бы ваць і пра ад ток спе цы я ліс-

таў. Ле тась гэ тая ліч ба ў рэ гі ё не 

да сяг ну ла васьмі ты сяч ча ла век. 

Ця пер, на прык лад, ёсць ва кан сіі 

га лоў ных аг ра но маў, ве тэ ры на раў, 

трак та рыс таў і на ват во сем ва кан-

сій кі раў ні коў гас па да рак.

Та му ма ла дыя спе цы я ліс ты 

вель мі па трэб ны. Вось ча му важ-

на, каб та кія сель ска гас па дар-

чыя ра ё ны, як Ка рэ ліц кі, Іў еў скі, 

Зэль вен скі і ін шыя, на кі роў ва лі на 

ву чо бу не ад на го-двух жы ха роў 

ра ё на, а столь кі, коль кі па трэб на 

для ра бо ты ў мяс цо вых гас па дар-

ках. Уво гу ле, як ад зна чыў рэк тар 

уні вер сі тэ та, 60 % бюд жэт ні каў па-

він ны ву чыц ца па мэ та вым на кі ра-

ван ні. Па куль та ко га ня ма.

СТАЎ КА НА КАМ ФОРТ 
І ЗАР ПЛА ТУ

Мно гія спе цы я ліс ты раз віт ва-

юц ца з сель скай гас па дар кай на 

дру гім эта пе аграр най лес ві цы — 

пас ля ву чо бы. Яны пры еха лі ў гас-

па дар ку, па пра ца ва лі, су тык ну лі ся 

з рэ аль най пра цай і... не вы тры ма-

лі. Та кіх ня ма ла.

А між тым кі раў ні кі гас па да рак 

сцвяр джа юць, што ства ра юць для 

іх спры яль ныя ўмо вы. Па сло вах 

стар шы ні СВК «Сын ка ві чы» 

Зэ львен ска га ра ё на Дзміт рыя 

ДЗЯШ КО, зар пла та ў гас па дар цы 

доб рая — 1030 руб лёў, у заа тэх-

ніі — 1300—1500 руб лёў. Асоб ная 

ўва га ўдзяля ец ца воль на му ча су 

ра бот ні каў. З да па мо гай гас па дар-

кі ў мяс цо вай шко ле аб ста ля ва на 

трэ на жор ная за ла. Пра цуе ва лей-

боль ная сек цыя, што год пра во-

дзяц ца тур ні ры. Па жа дан ні ар га-

ні зу юц ца эк скур сіі.

На тэ ры то рыі гас па дар кі пра-

цу юць дзве ста лоў кі. Ра бот ні кі 

пла цяць толь кі па ло ву кош ту, та-

кім чы нам паў на вар тас ны абед 

абы хо дзіц ца ў паў та ры руб лі. Для 

ма ла дых спе цы я ліс таў ёсць па коі 

ў двух ква тэр ным до ме. Ця пер у 

гас па дар цы ча ка юць двух «мэ та ві-

коў», якія пра хо дзяць служ бу ў ар-

міі. Між тым па трэ ба ў кад рах тут 

іс нуе, па ло ва на кі ра ва ных у гас па-

дар ку спе цы я ліс таў з'яз джае.

А вось у СВК імя Сянь ко Гро-

дзен ска га ра ё на па трэ бы ў кад рах 

не іс нуе. Як рас ка заў стар шы ня 

гас па дар кі Ва ле рый ШУ МЕЛЬ, 

за пяць га доў з 12 вы пуск ні коў 

аграр на га ўні вер сі тэ та зволь ні лі-

ся толь кі два.

Сён ня паў стае пы тан не мэ та ва-

га на ву чан ня. Кі раў нік не ба чыць 

сэн су ў «мэ та ві ках» для моц ных 

гас па да рак. Бо да га вор з аба вяз-

ко вым пры ёмам на пра цу за клю-

ча ец ца на пяць год. Час та бы вае, 

што вы пуск нік пры хо дзіць, а ва-

кан сіі ня ма. Ска са ваць да га вор 

без зго ды ма ла до га спе цы я ліс та 

не маг чы ма.

— У нас быў та кі прэ цэ дэнт, — 

ка жа Ва ле рый Шу мель. — Прый-

шлі ад ра зу тры «мэ та ві кі». Каб усіх 

за ма ца ваць, прый шло ся ства раць 

да дат ко выя па са ды. Ма ла та го, 

праз тры ме ся цы яны ідуць у ар-

мію. Што ра біць з но вы мі ва кан-

сі я мі? Зноў лік ві да ваць? Та му 

апош нім ча сам мы не прак ты ку ем 

та кія доў га тэр мі но выя да га во ры. 

Для нас са мы спры яль ны ва ры-

янт — тыя сту дэн ты, якія бы лі на 

прак ты цы, доб ра ся бе па ка за лі і 

ма юць жа дан не пра ца ваць у гас-

па дар цы.

Але бя руць да лё ка не кож на га. 

У асноў ным тых, хто мае вы со кі 

бал. І гэ та зра зу ме ла. Гас па дар-

ка — ад на з са мых моц ных у рэ-

гі ё не, ся рэд няя зар пла та амаль 

1300 руб лёў. Га лоў ныя спе цы я-

ліс ты атрым лі ва юць 2300 руб лёў, 

ся рэд ня га звя на — 1,5 ты ся чы. 

Гас па дар ка па ста ян на бу ду ец-

ца. Вось і сё ле та тут уво дзіц ца 

16-кватэр ны дом, дзе па ло ва ад-

ве дзе на спе цы я ліс там. Ёсць да во-

лі знач ны са цы яль ны па кет. Тыя, 

хто ад пра ца ваў тры га ды, ста но-

вяц ца чле на мі кал га са. А гэ та і 

13-я зар пла та, і маг чы масць вы-

ку піць жыллё...

Уво гу ле, цэнтр гас па дар кі — 

агра га ра док Абу ха ва — уклю ча ны 

ў дзяр жаў ны спіс «вёс ка бу ду ча га». 

Зра зу ме ла, што ў та кіх гас па дар-

ках, дзе ўмо вы жыц ця на блі жа ны 

да га рад скіх, пра ца ваць не толь-

кі вы гад на, але і прэ стыж на. Але 

ства рыць та кія ўмо вы — задача 

не толь кі аг ра ры яў.

У ГОН ЦЫ 
ЗА ВЫ ШЭЙ ШАЙ 
АДУ КА ЦЫ ЯЙ?

Ад ток ра бот ні каў і ма ла дых спе-

цы я ліс таў з гас па да рак аб умоў-

ле ны яшчэ і сла бой ма ты ва цы яй 

са міх сту дэн таў. Не сак рэт, што 

мно гія па сту па юць у ВНУ та му, 

што тут не вы со кі кон курс. За тое 

ёсць дып лом аб вы шэй шай аду-

ка цыі. Та кая сі ту а цыя не па ко іць 

во пыт ных аг ра ры яў, якія па мя та-

юць, праз які кон курс ны ад бор ім 

прый шло ся прай сці, каб тра піць 

у сель ска гас па дар чы ін сты тут 

(ста тус уні вер сі тэ та атры ма ны ў 

2005 го дзе).

Ме на ві та та кую пры чы ну ба чыць 

у ніз кай за ма ца ва нас ці ма ла дых 

спе цы я ліс таў стар шы ня СВК «Не-

гне ві чы» На ва груд ска га ра ё на 

Юрый КУЦ КО. На яго дум ку, ця пер 

атры маць вы шэй шую аду ка цыю 

не скла да на. І са праў ды. Кон курс 

у аграр ны ўні вер сі тэт не вы со кі, 

асаб лі ва на аг ра на міч ным і заа-

тэх ніч ным фа куль тэ тах, якія скла-

да юць асно ву сель ска гас па дар чай 

вы твор час ці. Мож на ска заць, што 

кон курс на огул ад сут ні чае, бо скла-

дае 1,2 ча ла ве кі на мес ца.

— У на шай гас па дар цы за тры 

га ды зволь ні ла ся шэсць ма ла дых 

спе цыя  ліс таў з дзесяці. Зда ецца, 

і зар пла та доб рая — больш за ты-

ся чу руб лёў, і жыл лём за бяс пе-

ча ны, а сы хо дзяць, — кан ста туе 

Юрый Куц ко. — Ка лі я па раз маў ляў 

з імі, упэў ніў ся, што яны на огул не 

збі ра юц ца пра ца ваць у гэ тай га лі-

не, а па сту па лі, каб мець дып лом. 

Гэ та вы пад ко выя лю дзі. Та му трэ ба 

больш шчыль на вес ці ад бор, кі ра-

вац ца ма ты вава ны мі сту дэн та мі.

Па сту пі лі пра па но вы і з бо ку кі-

раў ні коў пе ра пра цоў чых прад пры-

ем стваў. На іх дум ку, пры пад рых-

тоў цы сту дэн таў вар та звяр нуць 

больш ува гі на мар ке тынг. Ця пер 

вель мі важ на ўмець пра даць сваю 

пра дук цыю. А ВНУ як раз і рых туе 

спе цы я ліс таў у га лі не пе ра пра цоў-

кі. Так са ма важ на, каб спе цы я ліс-

ты раз бі ра лі ся ў за ка на даў стве 

па дзяр жаў ных за куп ках. Ця пер 

у пра гра ме ня ма асноў пра ва, іх 

за мя ні лі вы ву чэн нем ан ты ка руп-

цый на га за ка на даў ства.

ВАЙ СКО ВЫ БАР' ЕР
Яго да во дзіц ца пе ра адоль ваць 

і ма ла дым спе цы я ліс там, і гас-

па дар кам, ку ды яны на кі ра ва ны. 

Асаб лі ва гэ та да ты чыцца ве тэ ры-

нар ных спе цы я ліс таў як най больш 

за па тра ба ва ных. Толь кі яны ўцяг-

ну лі ся ў пра цоў ную дзей насць, 

на ла дзі лі пра цэс, як му сяць іс ці ў 

ар мію. А праз год зноў трэ ба па чы-

наць амаль што з ну ля, вы каз ва-

юц ца прад стаў ні кі гас па да рак.

Та му не ка то рыя кал га сы, каб 

не браць бу ду чых вай скоў цаў, 

да та го ж яшчэ і без ста жу ра бо-

ты, пе ра мань ва юць спе цы я ліс таў 

з су сед ніх аль бо ін шых гас па да-

рак. Так ад бы ва ец ца та му, што кі-

раў нік не заў сё ды ўпэў не ны, што 

ўча раш ні вы пуск нік за ста нец ца 

пас ля ад пра цоў кі, у той час ка лі 

спе цы я ліст са ста жам ужо вы зна-

чыў ся з ра бо тай. На дум ку кі раў ні-

коў гас па да рак, доб рым вый сцем 

мо гуць стаць служ ба ў рэ зер ве і 

ад пра цоў ка не два га ды, а пяць, 

як па куль гэ та ро бяць «мэ та ві кі». 

Ёсць шанс, што за гэ ты час ма ла-

ды спе цы я ліст за ма цу ец ца на сва-

ім мес цы і не збя жыць, на прык лад, 

у ка мер цый ныя струк ту ры, як гэ та 

час та ця пер зда ра ец ца.

Да рэ чы, для тых, хто ад слу жыў 

у ар міі, ужо пра ду гле джа ны і пэў-

ныя прэ фе рэн цыі ў ад па вед нас ці 

з ука зам Прэ зі дэн та. На прык лад, 

дэ ма бі лі за ва ныя вай скоў цы ма юць 

да дат ко выя льго ты для пад рых тоў-

кі пры па ступ лен ні ў на ву чаль ныя 

ўста но вы, а так са ма пры яры тэт 

у вы ба ры мес ца пра цы пры раз-

мер ка ван ні.

Што да па ступ лен ня ў ВНУ без 

эк за ме наў — гэ та рэ аль ная перс-

пек ты ва і яна бу дзе да ты чыцца 

вы пуск ні коў аграр ных кла саў. Та кі 

ме ма ран дум рых ту ец ца. Вы пуск ні-

кі змо гуць стаць сту дэн та мі ВНУ 

па вы ні ках су раз мо вы. Аб гэ тым 

па ве да міў па моч нік Прэ зі дэн-

та — ін спек тар па Гро дзен скай 

воб лас ці Іван ЛАЎРЫНО ВІЧ.

АГРАР НЫЯ КЛА СЫ — 
РЭ ЗЕРВ ВНУ 
І КА ЛЕ ДЖАЎ

Сё ле та ў воб лас ці ад бу дзец ца 

пер шы вы пуск аг ра кла саў. Уся го 

215 ча ла век. Яны ёсць у кож ным 

ра ё не. Па сло вах на чаль ні ка га-

лоў на га ўпраў лен ня аду ка цыі 

Гро дзен ска га абл вы кан ка ма 

Рус ла на АБ РАМ ЧЫ КА, воб ласць 

лі дзі руе ў кра і не па коль кас ці аг ра-

кла саў і па па ды хо дах на ву чан ня.

Ця пер вя дзец ца ра бо та па за-

клю чэн ні мэ та вых да га во раў на іх 

ву чо бу ў аграр ным уні вер сі тэ це, 

каб уцяг нуць у гэ ты пра цэс як ма га 

больш вы пуск ні коў.

Што та кое аграр ны клас? 

Гэта фа куль та тыў ныя гру пы 

10—11-клас ні каў, якія вы ву ча юць 

на пра ця гу 140 га дзін увя дзен не ў 

аграр ныя пра фе сіі. Пра гра ма, якая 

рас пра ца ва на спе цы я ліс та мі вя-

ду чых аграр ных вы шэй шых на ву-

чаль ных уста ноў кра і ны, не толь кі 

зна ёміць са струк ту рай вы твор-

час ці, ар га ні за цыі АПК, але і дае 

ўяў лен не аб тэх ніч ным пра грэ се ў 

сель скай гас па дар цы, маш та бах 

і перс пек ты вах транс ген ных тэх-

на ло гій.

Па тра ба ван ні для вуч няў на-

ступ ныя — ся рэд ні бал не ні жэй 

пяці, а па про філь ных прад метах — 

не ні жэй шасці. Ёсць кла сы, ку ды 

за ліч ва юць і з боль шым ся рэд нім 

ба лам.

У су вя зі з гэ тым ха чу пры га-

даць су стрэ чу з прад стаў ні ка мі 

аг ра кла са Ра жан каў скай ся рэд-

няй шко лы пад час ня даў ня га на-

вед ван ня Шчу чын ска га ра ё на. 

На мес нік ды рэк та ра Ак са на 

ДА ШКЕ ВІЧ рас ка за ла, што ў іх 

аг ра кла сах ся рэд ні бал не ні жэй 

ся мі. Уся го ў кла се дзе вяць вуч-

няў, з іх большасць бу дзе па сту-

паць у ГДАУ. Мяс цо вая гас па дар ка 

га то ва даць мэ та вае на кі ра ван не 

і пла ціць сты пен дыі. Вуч ні ма юць 

доб рае ўяў лен не аб бу ду чай пра-

цы, час та бы ва юць у гас па дар цы 

ва ўсіх яе пад раз дзя лен нях. Ня даў-

на тут па бу да ва лі два да мы для 

ма ла дых спе цы я ліс таў. Ву ча ні ца 

аг ра кла са Ан жэ ла Жвірб ля збі ра-

ец ца стаць ін жэ не рам-тэх но ла гам. 

Ме на ві та ства рэн не та ко га кла са і 

больш цес нае зна ём ства з бу ду чай 

пра фе сі яй ума ца ва лі яе ў гэ тым 

вы ба ры, хо ць раней яна ду ма ла 

стаць юрыс там.

Да рэ чы, звя заць сваё жыц-

цё з сель скай гас па дар кай га то-

вы 8,6 % гро дзен скіх школь ні каў. 

Са цы я ла гіч нае апы тан не бы ло 

пра ве дзе на ся род ад ной ты ся чы 

стар ша клас ні каў. Пе ра важ ная 

боль шасць — амаль 40 % — ба-

чыць ся бе ў пе да га гіч най пра цы, 

20 % — у ме ды цы не і столь кі ж 

у сфе ры ІT-тэх на ло гій. Па сло вах 

на чаль ні ка га лоў на га ўпраў лен ня 

ідэа ла гіч най ра бо ты і па спра вах 

мо ла дзі Аляк санд ра ВЯР СОЦ-

КА ГА, які агу чыў вы ні кі апы тан ня, 

пра цэнт бу ду чых аг ра ры яў не та кі і 

ніз кі. У кра і нах Еўро пы ён скла дае 

5 %. Га лоў нае, каб з гэ тай аў ды то-

ры яй ста ран на пра ца ва лі.

Апы тан не за кра ну ла і ма ла дых 

спе цы я ліс таў. Амаль па ло ва з іх 

ад ка за лі, што іх пра ца ад па вя дае 

та му, ча го яны ча ка лі ад пра цоў-

на га мес ца. А тыя, хто рас ча ра-

ваў ся ў пра фе сіі, ся род пры чын 

на зва лі ніз кую зар пла ту, сла бую 

інф ра струк ту ру на се ле на га пунк-

та і ар га ні за цыю воль на га ча су, 

а так са ма цяж кую пра цу. Што да-

ты чыцца за роб каў, 43 % рэ спан-

дэн таў жа да лі б мець зар пла ту ад 

500 да ты ся чы руб лёў, дру гая па-

ло ва — ад ты ся чы да 1,5 ты ся чы 

руб лёў і 8 % — звыш 1,5 ты ся чы 

руб лёў.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

На агранома — без эк за ме наў?

Фо
 та

 з 
са
й т
а Г

ДА
У.

З вы пуск ні коў, якія бы лі 
раз мер ка ва ны ў 2015 го дзе, 
на пер шым пра цоў ным 
мес цы за ста ла ся 
толь кі тра ці на.

Мно гія спе цы я ліс ты 
раз віт ва юц ца з сель скай 
гас па дар кай на дру гім эта пе 
аграр най лес ві цы — пас ля 
ву чо бы. Яны пры еха лі 
ў гас па дар ку, па пра ца ва лі, 
су тык ну лі ся з рэ аль най 
пра цай і... не вы тры ма лі. 
Та кіх ня ма ла.


