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Дзя ку ю чы дзе ю чай у Бе ла ру-

сi сiс тэ ме га ран тый па за бес пя-

чэн нi пер шым ра бо чым мес цам 

нам уда ло ся па збег нуць на пру-

жан ня на рын ку пра цы ў гэ тым 

сег мен це. Па вы нi ках 2019 го да 

ўзро вень бес пра цоўя ся род мо-

ла дзi ў Бе ла ру сi склаў 6,6 пра-

цэн та, i апош нiя пяць га доў гэ ты 

па каз чык па ста ян на знi жа ец ца.

Як пра вi ла, у служ бу за-

ня тас цi звяр та юц ца ма ла дыя 

спе цы я лiс ты, якiя атрым лi ва лi 

аду ка цыю на плат най асно-

ве. Але гэ тая лiч ба не вя лi кая. 

«На прык лад, ле тась у служ бу 

за ня тас цi па са дзей нi чан не ў 

пра ца ўлад ка ван нi звяр ну лi ся 

толь кi 530 вы пуск нi коў з вы-

шэй шай, ся рэд няй спе цы яль-

най i пра фе сiй на-тэх нiч най 

аду ка цы яй. Пры чым прак тыч-

на ўсе яны бы лi пра ца ўлад ка-

ва ны», — ад зна чыў на чаль нiк 

упраў лен ня.

За кра на ю чы пы тан не дыс-

ба лан су по пы ту i пра па но вы на 

рын ку пра цы, Алег То кун пад-

крэс лiў, што скла да ней за ўсё 

знай сцi ра бо чае мес ца ма ла-

дым спе цы я лiс там з юры дыч-

най i эка на мiч най аду ка цы яй. 

«Пры клад на па ло ва вы пуск нi-

коў ВНУ i чвэрць вы пуск нi коў 

ся рэд нiх спе цы яль ных на ву-

чаль ных уста ноў, якiя звяр ну-

лi ся ў служ бу за ня тас цi, ма юць 

спе цы яль насць або ква лi фi ка-

цыю «юрыст» i «эка на мiст». Та-

му я за клi каю баць коў i вы пуск-

нi коў больш пры слу хоў вац ца да 

iн фар ма цыi аб за па тра ба ва ных 

на рын ку пра цы пра фе сi ях, якiя 

да зво ляць до сыць хут ка знай сцi 

ся бе i ня дрэн на за раб ляць», — 

да даў ён.

На чаль нiк  га лоў на га 

ўпраў лен ня пра фе сiй най 

аду ка цыi Мi нiс тэр ства аду-

ка цыi Сяр гей КАС ПЯ РО ВIЧ 

пра iн фар ма ваў, што ў 2019 

го дзе з лi ку вы пуск нi коў, якiя 

на ву ча лi ся за кошт бюд жэт ных 

срод каў дзён най фор мы атры-

ман ня аду ка цыi, бы лi за бяс пе-

ча ны пер шым ра бо чым мес цам 

19,3 ты ся чы спе цы я лiс таў з вы-

шэй шай аду ка цы яй, 18,6 ты ся-

чы — з ся рэд няй спе цы яль най 

i 24,4 ты ся чы — з пра фе сiй на-

тэх нiч най аду ка цы яй. Сё ле та 

раз мер ка ван ню пад ля га юць 19 

ты сяч спе цы я лiс таў з вы шэй-

шай аду ка цы яй, 18 ты сяч — з 

ся рэд няй спе цы яль най i 23 ты-

ся чы ра бо чых з пра фе сiй на-

тэх нiч най аду ка цы яй.

Важ най га ран ты яй для ма-

ла до га спе цы я лiс та, на дум ку 

прад стаў нi ка Мi нiс тэр ства аду-

ка цыi, з'яў ля ец ца пра ца ўлад ка-

ван не ў ад па вед нас цi з атры ма-

най спе цы яль нас цю i пры свое-

най ква лi фi ка цы яй. «Так са ма 

за ба ро не на не аб грун та ва ная 

ад мо ва ў за клю чэн нi пра цоў-

на га да га во ра з вы пуск нi ком, 

якi пры быў па раз мер ка ван нi. 

Аб ме жа ва ныя маг чы мас цi най-

маль нi ка па зваль нен нi ма ла-

дых спе цы я лiс таў, iх пе ра вод зе 

на ра бо ту, не звя за ную з атры-

ма най спе цы яль нас цю. Пры 

пры ёме на пра цу ма ла дым спе-

цы я лiс там не ўста наў лi ва ец ца 

вы пра ба валь ны тэр мiн, — пе-

ра лiч вае са цы яль ныя га ран-

тыi для ма ла дых спе цы я лiс таў 

Сяр гей Кас пя ро вiч. — У сваю 

чар гу, для iх пра ду гле джа на 

маг чы масць зволь нiц ца яшчэ 

да за кан чэн ня ўста ноў ле на га 

тэр мi ну раз мер ка ван ня (без 

кам пен са цыi дзяр жа ве срод каў 

за на ву чан не), ка лi най маль нiк 

па ру шыў за ка на даў ства аб пра-

цы. Акра мя та го, пры пры ёме 

на ра бо ту для ма ла дых спе цы я-

 лiс таў за ка на даў ствам пра ду-

гле джа ны пэў ныя да дат ко выя 

гра шо выя вы пла ты».

Для па вы шэн ня за цi каў ле-

нас цi ра бо та даў цаў у за пра шэн-

нi на ва кан сii ме на вi та вы пуск нi -

коў, а не iн шых прэ тэн дэн-

таў, так са ма пра ду гле джа ны 

пэў ныя га ран тыi. Гэ та, у пры-

ват нас цi, уста ноў ле ны для 

ма ла дых спе цы я лiс таў тэр мiн 

аба вяз ко вай ад пра цоў кi па 

раз мер ка ван нi. Так са ма най-

маль нiк мае пра ва вы браць i 

за пра сiць для да лей ша га пра-

ца ўлад ка ван ня вы пуск нi коў, 

якiя доб ра ся бе за рэ ка мен да-

ва лi пры пра хо джан нi iмi прак-

ты кi ў ар га нi за цыi цi на прад-

пры ем стве.

Сяр гей Кас пя ро вiч упэў не ны, 

што ў най маль нi каў ёсць шмат 

маг чы мас цяў, каб пад тры маць 

ма ла до га спе цы я лiс та. Пад-

трым ка мо жа за клю чац ца як у 

асаб лi вых па ды хо дах пры фар-

мi ра ван нi яго за роб ку, так i ў 

кам пен са цыi апла ты здым на га 

жыл ля аж да вы ра шэн ня жыл-

лё ва га пы тан ня ўжо на па ста ян -

най асно ве.

«Ка лi ка заць пра за ма ца-

ван не ма ла дых спе цы я лiс таў, 

то тут трэ ба ана лi за ваць, коль-

кi з iх пра цяг ну ла пра цоў ную 

дзей насць пас ля тэр мi ну аба-

вяз ко вай ра бо ты па раз мер ка-

ван нi. Та кi ана лiз, як пра вi ла, 

ро бяць са мi най маль нi кi, ор га-

ны дзярж кi ра ван ня i мяс цо вай 

ула ды, — пад крэс лiў Сяр гей 

Кас пя ро вiч. — Але ма гу ска-

заць, што адзiн з са мых вы со-

кiх па каз чы каў у пе да го гаў: на 

пер шым мес цы за ста юц ца i на-

да лей пра ца ваць не менш за 80 

пра цэн таў вы пуск нi коў пе да га-

гiч ных спе цы яль нас цяў».

На дзея НI КА ЛА Е ВА.
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«Я за клi каю баць коў 
i вы пуск нi коў больш 
пры слу хоў вац ца 
да iн фар ма цыi 
аб за па тра ба ва ных 
на рын ку пра цы 
пра фе сi ях».

Важ най га ран ты яй 
для ма ла до га 
спе цы я лiс та з'яў ля ец ца 
пра ца ўлад ка ван не 
ў ад па вед нас цi з 
атры ма най спе цы яль нас цю 
i пры свое най 
ква лi фi ка цы яй.

«На пер шым мес цы 
за ста юц ца i на да лей 
пра ца ваць не менш 
за 80 пра цэн таў 
вы пуск нi коў пе да га гiч ных 
спе цы яль нас цяў».

НАЙ ЛЕП ШАЯ ПАД СТРА ХОЎ КА — 
РАЗ МЕР КА ВАН НЕ

Ка ля 900 вы пуск нi коў Гро дзен ска-

га дзяр жаў на га ўнi вер сi тэ та iмя Ян кi 

Ку па лы хут ка атры ма юць на кi ра ван не 

на сваё пер шае ра бо чае мес ца. Раз-

мер ка ван не сту дэн таў i ма гiст ран таў 

бюд жэт най фор мы на ву чан ня прой дзе 

з 9 да 29 кра са вi ка.

— На ўсiх вы пуск нi коў ужо атры ма ны 

за яў кi ад прад пры ем стваў i ар га нi за цый, — 

па ве да мiў пра рэк тар па ву чэб най ра бо це 

Ге надзь ГАЧ КО. — Ма ла дых спе цы я лiс таў 

ча ка юць ва ўста но вах аду ка цыi воб лас цi, 

а так са ма на та кiх прад пры ем ствах i ар га-

нi за цы ях, як Гро дзен скi мя са кам бi нат, ААТ 

«Ма лоч ны свет», Гро дзен скае аб лас ное бу-

даў нi чае ўнi тар нае прад пры ем ства «Грод на-

абл сель буд», «Грод на Азот», ТАА «Iн тэкс-

Софт», «ЭПАМ Сiс тэмз» i iн шых. Эфек тыў-

ны ме ха нiзм раз мер ка ван ня вы пуск нi коў 

уда ло ся вы пра ца ваць дзя ку ю чы цес на му 

ўза е ма дзе ян ню ўнi вер сi тэ та з ар га нi за цы я-

мi – за каз чы ка мi кад раў, перш за ўсё ў рам-

ках Гро дзен ска га аб лас но га аду ка цый на га 

клас та ра, Iна ва цый на га ме дый на га клас та-

ра i Iна ва цый на га клас та ра па фар мi ра ван нi 

кi раў нiц ка га па тэн цы я лу рэ гi ё на.

Спра ва ў тым, што прад стаў нi кi ар га нi за-

цый – за каз чы каў кад раў ак тыў на за дзей нi-

ча ны ў пра цэ се пад рых тоў кi бу ду чых спе цы я -

лiс таў. I ўжо пад час на ву чан ня яны ба чаць 

тых сту дэн таў, якiм ха це лi б пра па на ваць 

пер шае ра бо чае мес ца. За тым мы ад праў-

ля ем сту дэн та, у якiм за цi каў ле на прад-

 пры ем ства, на вы твор часць для пра хо джан-

ня прак ты кi. Та кiм чы нам, ар га нi за цыя ба-

чыць свай го па тэн цый на га спе цы я лiс та ўжо 

не толь кi ў пра цэ се на ву чан ня, але i не па-

срэд на ў спра ве. Сту дэн ты вы кон ва юць дып-

лом ныя ра бо ты, мiж дыс цып лi нар ныя пра-

ек ты па за яў ках ар га нi за цый–за каз чы каў 

кад раў. У вы нi ку та кая комп лекс ная ра бо та 

да зва ляе нам (i су пра цоў нi кам унi вер сi тэ та, i 

сту дэн там, i ма гiст ран там) спа кой на па ды хо-

дзiць да раз мер ка ван ня. Пер шым ра бо чым 

мес цам мы за бяс печ ва ем усiх вы пуск нi коў 

бюд жэт най фор мы атры ман ня аду ка цыi.

Сту дэн ты, якiя на ву ча лi ся ва ўнi вер сi тэ це 

на плат най асно ве, так са ма мо гуць звяр-

нуц ца з прось бай аб на кi ра ван нi на пер шае 

ра бо чае мес ца. У гэ тым вы пад ку яны мо гуць 

аль бо вы браць мес ца бу ду ча га пра ца ўлад-

ка ван ня з на яў ных за явак ад ар га нi за цый i 

прад пры ем стваў, аль бо прый сцi на раз мер-

ка ван не з так зва най iмян ной за яў кай. Та кой 

маг чы мас цю мно гiя ка рыс та юц ца, бо ра зам 

з на кi ра ван нем на ра бо ту вы пуск нi кi атрым-

лi ва юць ста тус ма ла до га спе цы я лiс та, а гэ та 

зна чыць, i пэў ныя са цы яль ныя га ран тыi.

Сё ле та ў ГрДУ iмя Ян кi Ку па лы пад рых та-

ва лi амаль 3 ты ся чы вы пуск нi коў. З iх дып-

ло мы аб за кан чэн нi пер шай сту пе нi вы шэй-

шай аду ка цыi атры ма юць ка ля 2,5 ты ся чы 

вы пуск нi коў, i амаль 500 ча ла век па кi нуць 

сце ны Ку па лаў ска га ўнi вер сi тэ та з дып ло-

ма мi ма гiст раў. Ка ля паў ты ся чы вы пуск нi-

коў ужо скон чы лi аль ма-ма тар гэ тай зi мой. 

Ле там дып ло мы аб за кан чэн нi вы шэй шай 

на ву чаль най уста но вы атры мае яшчэ 2451 

вы пуск нiк.

Пер шае ра бо чае мес ца ў аба вяз ко вым 

па рад ку бу дзе да дзе на ўсiм сту дэн там, якiя 

пра хо дзi лi на ву чан не за кошт срод каў рэс-

пуб лi кан ска га бюд жэ ту. У кра са вi ку бу дуць 

раз мер ка ва ны 720 сту дэн таў i 163 ма гiст-

ран ты.

Ся род вы пуск нi коў, якiя пра хо дзi лi на-

ву чан не за кошт срод каў рэс пуб лi кан ска га 

бюд жэ ту, — звыш 300 пе да го гаў, больш 

за 160 iн жы не раў i 114 спе цы я лiс таў 

IT-га лi ны.

У 2020 го дзе ад бу дзец ца пер шы вы пуск 

сту дэн таў, якiя на ву ча лi ся на спе цы яль нас-

цi «Мыт ная спра ва». Яна бы ла ад кры та па 

за яў цы Дзяр жаў на га мыт на га ка мi тэ та Рэс-

пуб лi кi Бе ла русь, i ўжо сё ле та 27 вы пуск нi-

коў, з iх 20 бюд жэт нi каў, пач нуць слу жыць у 

мыт ных ор га нах рэ гi ё на i кра i ны.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

Бе ла рус кi рэс пуб лi кан скi са юз мо-

ла дзi за пус кае на сва iх пля цоў ках 

у са цы яль ных сет ках но вы пра ект 

«I БРСМ I ан лайн».

Пер шы ты дзень ён бу дзе ары ен та ва ны 

больш на школь ную аў ды то рыю. Па коль кi 

ка нi ку лы пра доў жа ны, дзе цям бу дзе пра-

па на ва на на поў нiць iх ка рыс ным i цi ка вым 

змес там. Мяр ку ец ца, што хлоп чы кам i 

дзяў чын кам прый дуц ца па ду шы па ра ды 

па пра вя дзен нi воль на га ча су ад па пу ляр-

ных вя ду чых i ар тыс таў бе ла рус кай эст-

ра ды: Дзя нi са Ду дзiн ска га, Iва на Пад рэ за, 

Жа на Сян ке вi ча, На тал лi Та ме ла, Дзядзь кi 

Ва нi, Да наi, Ксе нii Га лец кай, Iва на Зда ню-

ка. Свае па жа дан нi пад рых ту юць так са ма 

Хе ле на Ме ра аi, Alen Hit i Zenа.

У той жа час раз на пла на вая тэ ма ты-

ка пра ек та раз лi ча на на ўклю чэн не ў яго 

мо ла дзi роз на га ўзрос ту. У пры ват нас цi, 

у кра са вi ку на цэнт раль ных пля цоў ках 

БРСМ у stories i стуж цы са цы яль ных се-

так Instagram i «УКан так це» бу дуць пра-

па на ва ны ва ры ян ты за ра дак i трэ нi ро вак 

з удзе лам сла ву тых бе ла рус кiх спарт-

сме наў: алiм пiй скiх чэм пi ё наў, чэм пi ё наў 

све ту, май строў спор ту. Да рэ чы, за пла-

на ва ны пра мыя эфi ры з паў на вар тас ны-

мi трэ нi роў ка мi, якiя бу дуць чар га вац ца 

з май стар-кла са мi ад вя ду чых тан ца валь-

ных ка лек ты ваў па роз ных кi рун ках.

Для пра вя дзен ня ан лайн-се рыi май стар-

кла саў па ара тар скiм май стэр стве, ства-

рэн нi свай го мi нi-пра ек та ў шко лах i ўнi-

вер сi тэ тах, ра бо це ў ка ман дзе за про ша ны 

вя ду чыя тэ ле ка на лаў i прад стаў нi кi event-

сфе ры, ды зай не ры, бло ге ры, фа то гра фы. 

Кож ны ўдзель нiк пра ек та, не вы хо дзя чы з 

до му, змо жа па бы ваць на ан лайн-эк скур-

сi ях у му зе ях, акус тыч ных мi нi-кан цэр тах, 

па слу хаць лек цыi па мас тац тве. Упер шы ню 

дзе цям пра па ну юць фо та се сiю ў рэ жы ме 

ан лайн.

На плат фор ме зва рот най су вя зi БРСМ 

ча кае ад хлоп чы каў i дзяў чы нак па жа дан-

няў па да лей шым за пра шэн нi ў пра ект ма-

ла дзёж ных ку мi раў. Ка лi ён прый дзец ца па 

ду шы, то зро бiц ца па ста ян ным.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Кропка адлікуКропка адліку Не выходзячы з домуНе выходзячы з дому

Праз прак ты ку — 
на пер шае 

ра бо чае мес ца

КА НI КУ ЛЫ З ЗОР КА МI 
НА КА НА ПЕ

Фо
 та

 н
о с

iц
ь 

iл
юс

т р
а ц

ы
й н

ы
 ха

 ра
к т
ар

.


