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«Вяс на прый шла — ра дасць пры нес ла», — ка жуць у 
на ро дзе. Са праў ды, з гэ тай па рой го да звя за на шмат 
ста ноў чых эмо цый, але ёсць і ін шы бок, не та кі ўжо 
пры го жы. Снег рас тае, ад кры ва ючы по зір ку зу сім не-
пры ваб ныя кар ці ны бу ра га ле таш ня га ліс ця, роз на га 
смец ця. На ту раль на, што па трэб на вя лі кая ўбор ка з 
удзе лам кож на га, бо мы па він ны пра яў ляць кло пат 
аб на ва коль ным ася род дзі, у якім жы вём.

На прык лад, у Асі по віц кім ра ё не кож ны чац вер 
вы зна ча ны адзі ным са ні тар ным днём, за цвер джа ны 
асноў ныя ме ра пры ем ствы па доб ра ўпа рад ка ван ні 
тэ ры то рый на се ле ных пунк таў, прад пры ем стваў, ар-
га ні за цый, па ве дам ляе «Асі по віц кі край».

А Ма гі лёў ская ра ён ная га зе та «Пры дняп роў ская 
ні ва» рас каз вае аб су бот ні ку, які прай шоў у аг ра-
га рад ку Мас ток. Пра цоў ны дэ сант, у склад яко-
га ўвай шлі су пра цоў ні кі ўпраў лен няў і ад дзе лаў 
ра ён на га вы ка наў ча га ка мі тэ та, спра віў ся з усі мі 
за да ча мі. На тэ ры то рыі аг ра га рад ка пры бі ра лі 

га лін кі, згра ба лі ліс це, пад мя та лі, ра ман та ва лі 
пла ты.

Сель гас прад пры ем ствы, раз ме шча ныя на тэ ры то-
рыі сель са ве та, — ААТ «Па лы ка ві чы» і ААТ «Ма гі лёў-
скі ля нок» — да лі трак та ры з пры чэ па мі для вы ва зу 
смец ця. Ра бот ні кі ДЛГУ «Ма гі лёў скі ляс гас» і ДРБУ-128 
бен за пі ла мі вы ра за лі хмыз няк. Ра бот ні кі ўчаст ка жыл-
лё ва-ка му наль най гас па дар кі вы во зі лі на ка цель ню 
ад хо ды, якія за ста лі ся пас ля аб рэз кі дрэў. Ра бот ні кі 
ад дзя лен ня паш то вай су вя зі на во дзі лі па ра дак на ста-
ян цы для аў та транс пар ту, прад стаў ні кі рай вет стан цыі 
пры бі ра лі пры да рож ныя тэ ры то рыі. Уся го на су бот ні ку 
пра ца ва лі 50 ча ла век.

Стар шы ня Мас тоц ка га сель ска га Са ве та Ва лян ці на 
Маць ко ва не толь кі кі ра ва ла пра цэ сам, але і пры ма-
ла са мы не па срэд ны ўдзел у пры бор цы. У су бот ні ку 
паўдзельнічалі так са ма стар шы ня рай вы кан ка ма Ана-
толь Дуць ко і стар шы ня рай са ве та дэ пу та таў Сяр гей 
Яро шчан ка.

На Ма гі лёў шчы не на вод зяць па ра дак на зям лі
У гэ тым рэ гі ё не з па чат ку са ка ві ка да кан ца кра са ві ка аб ве шча ны ме сяч нік па добраўпарадкаванні тэрыторый

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)

— Якаў Ус ці на віч, у чым аса біс та 
вы ба чы це праб ле му з кад ра мі? Як яе 
мож на вы ра шыць у сён няш ніх умо-
вах?

— Ча ла ве кам ру хае ці ка васць, і дзе-
ян ні яго заў сё ды ма ты ва ва ныя. А ін та рэс 
за клю ча ец ца не ў ра зу мен ні асноў той ці 
ін шай спе цы яль нас ці, а ў за да валь нен-
ні эле мен тар ных жыц цё вых па трэб. Гэ та 
яшчэ да Марк са бы ло вя до ма, але ён вы-
раз на ўсё сфар му ля ваў у сва ёй тэ о рыі — 
адзен не, ежа і жыл лё. Ка лі гэ тыя тры ас-
но ва твор ныя эле мен ты пры сут ні ча юць, 
ча ла век бу дзе пра ца ваць. У нас жа ўсё 
на сён няш ні дзень упі ра ец ца ў за ра бот-
ную пла ту. Ка лі па раў ноў ваць, у сфе ры 
ІT-тэх на ло гій, на прык лад, атрым лі ва юць 
2,5— 3 ты ся чы до ла раў, а ма ла ды спе цы-
я ліст у сель скай гас па дар цы ў леп шым 
вы пад ку 150 до ла раў у эк ві ва лен це. Га-
лі на сель скай гас па дар кі ў ад но сі нах да 
ін шых сён ня зна хо дзіц ца на ад ным 
з апош ніх мес цаў па ўзроў ні за ра-
бот най пла ты. Пра дук цыя пра мыс-
ло вас ці рас це ў ца не больш знач ны-
мі тэм па мі, чым пад ні ма ец ца кошт 
пра дук цыі сель скай гас па дар кі. І ка-
лі браць сы ра ві ну, па лі ва, зап част кі, 
сель гас пра дук цыя атрым лі ва ец ца 
да ра гой. Рэа лі зоў ваць яе трэ ба па 
са цы яль на-аб грун та ва ных цэ нах, та-
му рэ аль ная вы твор часць прак тыч на 
не мае пры быт ку. Ня ма маг чы мас ці 
раз ві вац ца, па ды маць за ра бот ную 
пла ту. І ма ла ды ча ла век гэ та ве дае. 
Ён, у ад роз нен не ад та го, якім быў 
20—30 га доў та му, жы ве за раз у ін-
шым ін фар ма цый ным по лі. Ён ве-
дае, дзе і як мож на за ра біць.

— Але ж ёсць пры кла ды па-
спя хо вай дзей нас ці не ка то рых 
фер мер скіх гас па да рак. Маг чы-
ма, бу ду чае сель скай гас па дар кі 
ме на ві та за пры ват най улас нас-
цю?

— На жаль, мы з ва мі на гэ та паў-
плы ваць не мо жам. У нас у асноў-
ным гра мад ская фор ма вы твор час ці ў 
сель скай гас па дар цы, боль шая част ка 
гас па да рак зна хо дзіц ца ў ка му наль най 
фор ме ма ё мас ці. Па сут нас ці, гэ та бы лыя 
са вец кія гас па дар кі. Трэ ба па сту по ва іх 
рэ фар ма ваць. Ка лі мы жа да ем атры маць 
год ныя сель гас прад пры ем ствы, па він ны ў 
гэ та ўклад ваць гро шы. Па трэб ны ка пі тал, 
і вель мі вя лі кі, каб пе ра аснас ціць вы твор-
часць, каб бы лі но выя тэх на ло гіі, каб за ці-
ка віць лю дзей. А як гэ та зра біць, ка лі крэ-
ды ты пад 18—20 %? Яны не пад' ём ныя.

— Як вы ста ві це ся да та го, што ў 
краі  не шмат аграр ных вы шэй шых на-
ву чаль ных уста ноў, не ка жу чы ўжо пра 
ка ле джы, а кад раў не ха пае.

— Са праў ды, уста ноў шмат, вось гэ та і 
дрэн на, бо рэ гі я наль ныя ін та рэ сы пры вя лі 

да та го, што мы рас пы лі лі ся ў пад рых тоў цы 
кад раў і ўзро вень атры маў ся вель мі ніз кі. 
Сён ня, ка лі ў ста ліч ную ВНУ абі ту ры ент не 
па сту піў, ён ідзе ў аграр ную, дзе не да бор. 
Гэ та ж не за ба ра ня ец ца. Ма ла дыя лю дзі 
за паў ня юць сва бод ныя мес цы, каб по тым 
так-сяк пра іс на ваць пяць га доў, атры маць 
дып лом і — не пра ца ваць. А бы ла б ад на 
ВНУ і кон курс быў бы. Ка лі я па сту паў у Бе-
ла рус кую сель ска гас па дар чую ака дэ мію 
на фа куль тэт ме ха ні за цыі, на ад но мес ца 
прэ тэн да ва лі ча ты ры ча ла ве кі, а да мя не, 
ка жуць, і ўсе 8-9. Мы па сту па лі ма ты ва-
ва на, рых та ва лі ся спе цы яль на. А сён ня 
та ко га ня ма. Трэ ба не ад клад на пад клю-
чыць са цы ё ла гаў, каб яны ска за лі, коль кі 
ся род сту дэн таў аграр ных ВНУ ма ты ва-
ва на га кан тын ген ту. Сён ня на шы кад ры 
пра цу юць і ў МНС, і ў мі лі цыі, толь кі не ў 
сель скай гас па дар цы. Там рэг ла мен та ва-
ныя і зар пла та, і пра цоў ны дзень. А ў сель-
скай гас па дар цы прый шоў на ра бо ту — 
і мо жаш «за віс нуць» на су ткі.

Яшчэ ад на праб ле ма, пра якую сён ня 
трэ ба ка заць, гэ та ня пра віль ная пра пор-
цыя па між кад ра мі з вы шэй шай і ся рэд-
няй спе цы яль най аду ка цы яй і кад ра мі 
ма са вых пра фе сій. У Анг ліі, на прык лад, 
16 % ра бот ні каў ма юць вы шэй шую аду ка-
цыю, ас тат нія — кад ры ма са вых пра фе сій. 
У Паўд нё вай Ка рэі так са ма. А ў нас кад раў 
ма са вых пра фе сій уся го 24 %, ас тат нія — з 
вы шэй шай аду ка цы яй. Трэ ба не ад клад на 
па ні жаць іх коль касць, па коль кі 50 % з іх 
не пра цу юць па спе цы яль нас ці.

— Мі ніс тэр ства аду ка цыі вы ра шы ла 
на ба зе асоб ных школ ар га ні за ваць 
аг ра кла сы. На коль кі гэ та вы ра туе ста-
но ві шча?

— Гэ та вель мі пра віль ны крок. Трэ ба 
бу ду ча му аграр ні ку да ваць за чат кі но вых 

тэх на ло гій, асноў сель скай гас па дар кі. І ў 
аграр ных кла сах трэ ба ка заць не толь кі 
пра гэ та, не аб ход на і фі ла соф скі склад нік 
да даць, каб дзе ці ра зу ме лі, на коль кі гэ та 
важ на. А вось з тым, што та кі вы пуск нік 
змо жа іс ці ў аграр ную ВНУ без эк за ме наў, 
не згод ны. Ней кія іс пы ты па він ны быць, 
каб ча ла век ад чу ваў, што па ві нен рых-
та вац ца.

— Сён ня паў сюль ука ра ня юц ца 
іна ва цый ныя тэх на ло гіі, і сель ская 
гас па дар ка не вы клю чэн не. Ці ёсць 
праб ле мы ў пры віц ці іна ва цый на-
га мыс лен ня сён няш нім ра бот ні кам 
АПК?

— Скла да нас ці, са праў ды, ёсць. Тэх-
на ло гіі раз ві ва юц ца вель мі хут кі мі тэм-
па мі, і ма ла до му спе цы я ліс ту трэ ба ўвесь 
час зна хо дзіц ца ў ста дыі абу чэн ня. Тут 
на ват з ра бо чай спе цы яль нас цю трэ-
ба мець вы со кі ўзро вень ве даў. Та му 
тэ ма да дат ко вай аду ка цыі спе цы я ліс-
таў іс нуе паў сюль. Пы тан не вось у чым. 

Мож на за пра сіць на ву чо бу і неш та рас-
каз ваць. Але кі тай ская па ра дыг ма аду ка-
цыі гу чыць та кім чы нам: рас ка жы мне, і 
я за бу ду, па ка жы мне, і я за пом ню, дай 
мне гэ та зра біць, і гэ та за ста нец ца са 
мной на заў сё ды. Там, дзе спра ва да ты-
чыц ца па вы шэн ня ква лі фі ка цыі, па трэб на 
прак тыч ная ад пра цоў ка но вых пры ёмаў 
і тэх на ло гій. Не аб ход на, каб лек цый ны 
курс скла даў 20—30 % ад агуль на га аб'-
ёму га дзін, ас тат няе па він на быць прак-
ты кай ра бо ты на но вай тэх ні цы, з но вы мі 
прэ па ра та мі. На За ха дзе даў но ка рыс та-
юц ца трэ на жо ра мі-сі му ля та ра мі, слу хач 
са дзіц ца за кам п'ю тар і па чы нае кі ра ваць. 
Та кім чы нам ча ла век ад пра цоў вае ва ло-

дан не функ цы я мі. У нас ні вод нае 
прад пры ем ства ў кра і не не ро біць 
та кіх трэ на жо раў.

— А ці мо жа на ша сель ская гас-
па дар ка са ма за раб ляць, без да-
па мо гі дзяр жа вы?

— Кі тай цы ка жуць, ка лі ў вас ня ма 
чым кар міць са ба ку, ад пус ці це яго. 
Сель ская гас па дар ка бы ла і бу дзе 
столь кі, коль кі бу дзе іс на ваць ча ла-
вец тва. І ма ман та ча ла век біў, аб'-
яд ноў ва ю чы ся ў вя лі кія гру пы, та му 
што ес ці ха цеў. Ня ма аль тэр на ты вы 
сель скай гас па дар цы. Звяр ні це ўва-
гу на наш Сто лін скі ра ён. Там ужо 
ўсе сён ня лю дзі як му ра шы ся дзяць 
у цяп лі цах, а праз не каль кі тыд няў 
бу дуць пра да ваць агур кі і клуб ні-
цы. Зна чыць, мож на за ра біць. Ёсць 
у сель скай гас па дар цы сфе ры пры-
кла дан ня, якія ка рыс та юц ца по пы-
там. Але для гэ та га па він на быць 
аса біс тая сва бо да, каб мож на бы ло 
пры маць ра шэн не.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.
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Ак са на АГА РОД НІ КА ВА, стар шы ня Го рац ка га рай са ве та дэ пу та таў:

— Кад ры для АПК рых ту юц ца ў ра ё не яшчэ на школь ным уз роў ні, каб дзе ці па ды-
хо дзі лі да гэ та га свя до ма. На ба зе школ ар га ні за ва на на ву чан не па про фі лі «трак-
тар ная спра ва», каб мо ладзь ме ла маг чы масць асво іць ра бо чую пра фе сію яшчэ да 
та го, як пач не да рос лае жыц цё. У ча ты рох шко лах ар га ні за ва ны сель скія кла сы, дзе 
пад час фа куль та тыў ных за ня ткаў аб мяр коў ва юц ца тэ мы сель ска гас па дар чай тэ ма-
ты кі. На ба зе го рац кай ся рэд няй шко лы № 2 пра цуе ма лая ака дэ мія, якая тры мае 
цес ныя су вя зі з Бе ла рус кай сель ска гас па дар чай ака дэ мі яй. Там вя дзец ца па глыб ле-
нае вы ву чэн не хі міі і бія ло гіі, прад ме таў, не аб ход ных для ве тэ ры нар най спра вы.

Нам, дэ пу та там, па ро дзе сва ёй дзей нас ці да во дзіц ца па ста ян на зай мац ца кад-
ра мі. На ша ка мі сія па са дзей ні чан ні за ня тас ці пра цуе з на сель ніц твам вель мі цес-
на, тлу ма чым, на кі роў ва ем на прад пры ем ствы і ў сель ска гас па дар чыя ар га ні за цыі, 
на пе ра на ву чан не. Толь кі за сту дзень у ра ё не бы ло пра ца ўлад ка ва на 60 ча ла век. 
Амаль у два ра зы вы рас ла коль касць ах вот ных быць са ма за ня тымі: нех та аказ вае 
па слу гі на сель ніц тву па кол цы дроў, нех та стры жэ са бак. Але тут не столь кі за слу га 
ка мі сіі, коль кі дзяр жа вы, якая ства ры ла для гэ тай дзей нас ці спры яль ныя ўмо вы.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.


